
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

На правах рукопису 

 

ДАНЧЕНКО НІНА МИКОЛАЇВНА 

 

УДК 612.35+616.36+591.132.5 

 

 

 

ВПЛИВ ТАУРИНУ І ГЛІЦИНУ НА ЖОВЧНОКИСЛОТНИЙ 

ТА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ЖОВЧІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

 

03.00.04 – біохімія 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня  

кандидата біологічних наук 

 

   

                                                                                Науковий керівник: 

Весельський Станіслав Павлович, 

                                                                             доктор біологічних наук 

 

 

 

Київ – 2015 



2 
 

З М І С Т 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………..………………………. 5 

ВСТУП……………………………………………………………………………  7 

РОЗДІЛ 1 БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД, МЕХАНІЗМИ БІОСИНТЕЗУ ТА     

ФУНКЦІЇ ЖОВЧІ……………………………………………………………….. 12 

1.1 Біохімічний склад та функції жовчі в організмі людини та тварин……… 12 

1.1.1 Сучасні уявлення про клітинні та молекулярні механізми синтезу 

жовчних кислот………………………………………………………………….. 19 

1.1.2 Молекулярна регуляція активності ключових ензимів у шляхах 

синтезу жовчних кислот……………………………………………………….. 23 

1.1.3 Внутрішньоклітинний транспорт жовчних кислот………………… 25 

1.1.4 Ентерогопатична циркуляція жовчних кислот. Перетворення 

жовчних кислот у кишківнику………………………………………………… 26 

1.2 Жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі за цукрового діабету……….. 27 

1.3 Вплив таурину та гліцину на органічний склад жовчі людини та тварин 

в нормі та при цукровому діабеті………………………………………………. 30 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………….. 34 

2.1 Програма та загальна схема досліджень………………………………… 34 

2.2 Відтворення моделі цукрового діабету піддослідних тварин………….. 36 

2.3 Визначення інтенсивності секреції жовчі печінкою в щурів у гострому 

експерименті……………………………………………………………………..  38 

2.4 Оцінка якісних і кількісних характеристик жовчі щурів……………….. 39 

2.4.1 Визначення вмісту жовчних кислот………………………………. 39 

2.4.2 Визначення основних фракцій ліпідів у жовчі тварин………….. 40 

2.4.3 Визначення компонентів аденілової системи…………………….. 41 

2.5 Визначення біохімічних показників крові щурів в нормі та при 

цукровому діабеті………………………………………………………………… 42 

2.6 Статистична обробка результатів досліджень з застосуванням 

кореляційного та кластерного аналізів………………………………………… 43 



3 
 

РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ……….. 46 

3.1 Вплив таурину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі інтактних 

щурів ……………………….…………………………………………………… 46 

3.1.1 Жовчнокислотний склад жовчі щурів за дії таурину………………. 46 

3.1.2 Ліпідний склад жовчі щурів при навантаженні їх організму 

таурином………………………………………………………………………… 49 

3.2 Вплив гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі інтактних  

щурів ……………………………………………………………………………. 51 

3.2.1 Жовчнокислотний склад жовчі щурів за дії гліцину………………. 51 

3.2.2 Ліпідний склад жовчі щурів при навантаженні їх організму 

гліцином………………………………………………………………………… 55 

3.3 Жовчнокислотний склад жовчі за умов відтворення моделі цукрового 

діабету алоксаном………………………………………………………………. 61 

3.3.1 Динаміка змін жовчнокислотного складу жовчі щурів…………. 61 

3.3.2 Ієрархічна кластеризація показників жовчнокислотного складу 

жовчі щурів……………………………………………………………………… 89 

3.3.3 Аденілові нуклеотиди в тканинах щурів за умов 

алоксаніндукованого діабету…………………………………………………… 98 

3.4 Вплив гліцину і таурину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі 

щурів за умов розвитку цукрового діабету…………………………………. 101 

3.4.1 Жовчнокислотний склад жовчі щурів з цукровим діабетом за дії 

гліцину  і таурину………………………………………………………………. 101 

3.4.2 Вплив гліцину і таурину на ліпідний склад жовчі щурів…………..  113 

3.4.3 Вплив гліцину і таурину на рівень колоїдної стабільності жовчі 

щурів……………………………………………………………………………. 119 

3.5 Оцінка впливу гліцину і таурину на стан організму щурів при цукровому 

діабеті за даними біохімічних характеристик їхньої крові…………………… 137 

3.5.1 Особливості змін ліпідного складу крові щурів…………………. 137 

3.5.2 Особливості змін активності ферментів у крові щурів………….. 143 



4 
 

3.5.3 Особливості вуглеводного, білкового та мінерального обміну в 

крові щурів……………………………………………………………………… 147 

3.5.4 Результати кореляційного аналізу особливостей взаємозв’язків 

між дослідженими показниками крові щурів………………………………… 151 

3.5.5 Аналіз кластерів з загальної сукупності біохімічних показників 

крові……………………………………………………………………………… 164 

РОЗДІЛ 4 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ……………..  173 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………  182 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..  184 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………... 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

БАД – біологічно активні добавки 

ЖК – жовчні кислоти 

ЖНК – жирні кислоти 

ДБ – диглюкуронід білірубіна 

ХЦК – холецистокінін 

ЛГ – лізосомальні гідроксилази 

ЕГЦ – ентерогепатична циркуляція 

цАМФ – циклоаденозінмонофосфат 

АЦ – аденілатциклаза 

ХК – холева кислота 

ДХК – дезоксихолева кислота 

ХДХК – хенодезоксихолева кислота 

ЛХК – літохолева кислота 

АХК – алохолева кислота 

УДХК – урсодезоксихолева кислота 

ТХК – таурохолева кислота 

ТХДХК – таурохенодезоксихолева кислота 

ТДХК – тауродезоксихолева кислота 

ГХК – глікохолева кислота 

ГХДХК – глікохенодезоксихолева кислота 

ГДХК – глікодезоксихолева кислота 

ЦД – цукровий діабет 

FGF-15/19 – fibroblast growth factor (фактор росту фібробластів) 

FXR – farnesoid X receptor (рецептор жовчних кислот) 

CYP7A – cytochrome P450 7A1 (холестерин-7α-гідроксилаза) 

TGR5 – the G protein-coupled bile acid receptor 

D-2 – deiodinase-2 (дейодиназа-2) 
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CFTR – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

MRP; 

MDRP 

– multidrug resistance protein (білок полірезистентності до  

лікарського впливу) 

BSEP – bile salt export pump (експортуючі помпи ЖК) 

CAR – constitutive androstane receptor 

PXR – pregnane X receptor 

HNF-4α – hepatocyte nuclear factor 4 alpha 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. За визначенням Всесвітньої організації охорони 

здоров’я цукровий діабет (ЦД) набув статусу епідемії ХХІ століття [50, 91]. 

Кількість хворих на ЦД безперервно зростає і в даний час перевищило 200 

млн., що складає приблизно 4% населення Землі [53]. Більшість з них (85-90%) 

страждають на ЦД 2-го типу, який розвивається в осіб зрілого віку. Хворі на 

цукровий діабет І-го типу складають 10% від загальної кількості хворих на ЦД, 

але до цієї групи відносяться переважно діти і підлітки [139]. Серед усіх тяжких 

хронічних захворювань у дітей ЦД І-го типу посідає третє місце після 

бронхіальної астми і дитячого церебрального паралічу [51]. На відміну від ЦД 

2-го типу запобігти виникненню ЦД І-го типу неможливо [73].  Середня 

тривалість життя хворих з дитинства на ЦД не перевищує 40 років [7, 9, 49]. 

Тому ЦД І-го типу є актуальною проблемою сучасної ендокринології [11]. 

Доведено, що саме гіперглікемія при ЦД призводить до глікозилювання 

білків, оксидативного стресу, пошкодження клітинних мембран, поступового 

розвитку типових для ЦД ускладнень: пошкодження нервів (полінейропатії), 

ураження судин (мікро-  і макроангіопатії), порушення функцій різних органів і 

систем організму, зокрема шлунково-кишкового тракту [30, 52, 54]. Відомо, що 

підвищення глюкози в крові гальмує холерез у піддослідних тварин, а таурин, в 

певних дозах, може ефективно знижувати майже на третину рівень глюкози в їх 

крові [2, 47, 54]. 

Згідно з останніми оцінками, ураження печінки – одна з найбільш частих 

патологій при ЦД [67]. Розвиток цукрового діабету негативно впливає на стан 

печінки, порушуючи обмін білків, амінокислот, жирів, жовчних кислот і 

функціонування ферментних систем гепатоцита, що в свою чергу призводить 

до розвитку хронічних захворювань печінки [68]. Окрім цього, виявлено факт 

підвищеної втрати із сечою таурину організмом людини за умов цукрового 

діабету. 

Жовчні кислоти (ЖК) та їх рецептори в деяких випадках можуть слугувати 
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певними маркерами оцінки стану печінки та ефективності медичних засобів 

лікування холестатичних захворювань, в тому числі ЦД, ожиріння та 

метаболічного синдрому [59]. 

Гальмувати прогресування серйозних патологій печінки при ЦД можна за 

допомогою амінокислот, таких як таурин [161] та, частково, гліцин [53]. 

Оскільки ці дві амінокислоти входять до складу печінкового секрету у вигляді 

кон’югатів ЖК можна припустити, що вони здатні впливати не тільки на 

хімічний склад жовчі, а і регулювати інтенсивність секреції жовчі через 

модулювання активності поліферментних систем печінки, зокрема CYP7A1 – 

ключового ферменту синтезу жовчних кислот – EC:1.14.13.17 [122]. Наукові 

дані щодо зовнішньосекреторної функції печінки за умов розвитку ЦД досить 

суперечливі, а цілий ряд аспектів залишається нез’ясованим. У зв’язку з цим є 

актуальним проведення комплексного дослідження особливостей впливу 

таурину і гліцину, за умов ЦД, на жовчоутворення та перебіг процесів в 

окремих ланках жовчнокислотного та ліпідного обміну в печінці щурів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є фрагментом 

наукової теми Навчально-наукового центру “Інститут біології” “Механізми 

реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку 

різних патологій” № д/р 0111U004648 (2011-2015 pp.), № 11БФ036-01. 

Метою даної роботи є  дослідження впливу таурину і гліцину на окремі 

ланки жовчнокислотного та ліпідного обміну в печінці щурів за норми та при 

розвитку експериментального цукрового діабету.  

Об’єкт дослідження – регуляція зовнішньосекреторної функції печінки 

щурів. 

Предмет дослідження – рівень холесекреції, вміст вільних та 

кон’югованих жовчних кислот та основних фракцій ліпідів у жовчі і 

холестеролу в ліпопротеїдах різної щільності, активність маркерних ферментів 

в плазмі крові, компонентів аденілової системи в тканинах щурів з 

http://enzyme.expasy.org/EC/1.14.13.17
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алоксаніндукованим цукровим діабетом. 

Відповідно до мети даної роботи були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити вплив таурину та гліцину на окремі ланки жовчнокислотного 

та ліпідного обміну в печінці щурів за нормальних умов. 

2. Визначити зміни в жовчнокислотному та ліпідному обміні в печінці 

щурів при моделюванні алоксаніндукованого ЦД. 

3. З’ясувати особливості впливу таурину і гліцину на жовчнокислотний та 

ліпідний обмін у печінці  щурів при алоксаніндукованому цукровому діабеті. 

 4. З’ясувати особливості змін біохімічних показників крові щурів із 

алоксаніндукованим цукровим діабетом та при дії гліцину і таурину.  

5. Дослідити кореляційні зв’язки між визначеними біохімічними 

показниками та провести ієрархічну їх кластеризацію з метою побудови 

прогностичних моделей оцінки особливостей корегуючої дії таурину та гліцину 

на організм щурів з алоксаніндукованим ЦД. 

Методи дослідження: фізіологічні (лапаротомія та зондування жовчної 

протоки в гострих дослідах на щурах) – для вивчення впливу алоксану, гліцину 

і таурину  на холесекрецію; біохімічні – тонкошарова хроматографія жовчних 

кислот і основних фракцій ліпідів жовчі та компонентів аденілової системи в 

тканинах з їх визначенням за допомогою денсітометрів ДО-1М та Shimadzu GS-

920, визначення вмісту вільної глюкози, холестеролу в ліпопротеїдах різної 

щільності,  активність маркерних ферментів та деяких метаболітів білкового та 

мінерального обміну в плазмі крові за допомогою біохімічного аналізатора 

“FlexorXteiSelestraXL” (Голландія); статистичні – для оцінки вірогідності 

результатів залучався багатовимірний, в тому числі кореляційний, факторний і 

кластерний аналізи з використанням комп’ютерної програми SPSS-13,0. 

Наукова новизна. Вперше показано можливість та особливості впливу 

таурину і гліцину на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів за норми та 

при розвитку експериментального діабету. Виявлено зміни в спектрі жовчних 

кислот та основних фракцій ліпідів у жовчі щурів за дії алоксану, таурину та 

гліцину. Встановлено, що у щурів з алоксаніндукованим діабетом рівень 
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кон’югованих жовчних кислот суттєво знижується у жовчі, а застосування 

таурину за цих умов сприяє підвищенню їх частки в цій біорідині до 

контрольних значень. Виявлено суттєві зміни в ефективності роботи 

поліферментних систем, що забезпечують процеси гідроксилювання та 

кон’югації жовчних кислот з амінокислотами. Одночасно проаналізовано 

закономірності змін співвідношення холестеролу в ліпопротеїдах різної 

щільності (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ) та окремих основних фракцій ліпідів в 

крові щурів за умов розвитку алоксаніндукованого цукрового діабету та за 

корегуючої дії таурину і гліцину. Проведено також оцінювання активності 

деяких маркерних ферментів (АлАТ, АсАТ, альфа-амілаза, фосфатаза лужна) та 

змін рівня в цій біорідині певних показників білкового та мінерального обміну. 

Вперше застосовано кореляційний і кластерний аналіз для оцінки 

функціонального стану організму тварин за дії провокуючого цукровий діабет 

агента – алоксану та корегуючих чинників – гліцину і таурину. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота відноситься до  

фундаментальних досліджень з потенційною прикладною значимістю. 

Одержані результати  розширюють і поглиблюють існуючі уявлення про 

перебіг біохімічних процесів, що забезпечують жовчоутворення в печінці щурів 

за умов розвитку алоксаніндукованого цукрового діабету та корегуючій дії 

таурину і гліцину. 

Результати експериментальних досліджень є теоретичною передумовою 

для можливого застосування таурину та гліцину в практичній медицині як 

засобів, що послаблюють і м’яко згладжують кардинально змінені метаболічні 

перебудови в організмі хворих на цукровий діабет.  

Отримані дані можуть бути впроваджені  також в навчальний процес при 

розробці чи формуванні спеціального курсу стосовно особливостей 

функціонування гепатобіліарної системи за певних патологічних станів для 

студентів біологічних факультетів університетів та медичних вузів. 

Апробація: результати даної роботи були представлені на наукових 

форумах та у вигляді тез доповідей увійшли до відповідних збірників: 1. 
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Матеріали ХІ Міжнародного біохімічного конгресу (Київ, 2014); 2. 

Психофизические и висцеральные функции в норме и патологии /VI 

Международная конференция, посвященная 170-летию кафедры физиологии 

человека и животных и 100-летию школы электрофизиологии Киевского 

университета (Київ, 2012); 3. Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з 

позицій доказової медицини / науковий симпозіум з міжнародною участю 

(Київ, 2013); 4. Шевченківська весна 2013: біологічні науки / XI міжнародна 

наукова конференція студентів та молодих науковців (Київ, 2013); 5. 

Всеукраїнська конференція «Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти 

охорони навколишнього середовища» (Мелітополь, 2013). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проаналізовано 

наукову літературу за темою роботи. Самостійно виконано експериментальні 

дослідження, математично опрацьовано первинні дані досліджень та 

підготовлено матеріали до публікації. За участі співавторів публікацій проведено 

інтерпретацію отриманих результатів. Планування експерименту та розробка 

методичних підходів, формування робочої ідеї, узагальнення результатів 

досліджень та редагування дисертаційної роботи здійснено спільно з науковим 

керівником. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць у 

вітчизняних фахових виданнях, рекомендованих Департаментом акредитації 

кадрів України – 7 статей, тез наукових конференцій і з’їздів – 5. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів і висновків, містить 46 таблиці і 37 рисунків, список використаних 

джерел із 200  найменувань (із них 131 – латиницею) та 3 додатків – 38 таблиць 

і 3 рисунка.  Повний обсяг дисертації складає 241 сторінок, основний зміст 

роботи викладено на 155 сторінках комп’ютерного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД, МЕХАНІЗМИ БІОСИНТЕЗУ 

ТА ФУНКЦІЇ ЖОВЧІ 

 

1.1 Біохімічний склад та функції жовчі в організмі людини та тварин 

 

Жовч тварин і людини є продуктом секреторної діяльності печінки. Вона є 

складною забарвленою біорідиною, котра містить широкий спектр органічних і 

неорганічних сполук. Органічні речовини жовчі представлені метаболітами 

білкового, нуклеотидного, пігментного, ліпідного та вуглеводного обмінів, 

низкою специфічних ферментів і цілим рядом гормонів, медіаторів та їх 

похідних. Ці сполуки можуть мати різне походження і пройшли свій шлях 

перетворень в організмі і в печінці зокрема. Конкретний рівень чи концентрація 

кожної з цих сполук, а також співвідношення і кількість метаболітів, що 

виділяються із жовчю тварин та людини, можуть характеризувати певні 

особливості перебігу залучених в їх обміні, перетворенні та транспорті процесів 

і надавати можливість оцінити їх внесок в інтегративний процес 

жовчоутворення в організмі в цілому. Слід зазначити, що деякі аспекти щодо 

фізіолого-біохімічної ролі значної кількості органічних речовин жовчі в 

загальному механізмі жовчоутворення потребують подальшого дослідження 

[32, 36, 163]. 

ЖК синтезуються в печінці з холестеролу; вони секретуються у складі 

жовчі та певний час зберігаються в жовчному міхурі. Після прийому їжі 

жовчний міхур скорочується, а ЖК виходять у 12-палу кишку та через тощу 

кишку надходять у повздовжню кишку. Цей рух обумовлений періодичним 

скороченням вищезгаданих підрозділів чи органів шлунково-кишкового тракту. 

У повздовжній кишці 90-95% жовчних кислот реадсорбуються та повертаються 

в печінку. Решта іде в товсту кишку, де первинні жовчні кислоти частково 

трансформуються у вторинні жовчні кислоти ферментами мікрофлори.  Деякі з 

вторинних жовчних солей також реадсорбуються, решта виводиться з 
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фекаліями. Первинні та вторинні жовчні солі повертаються в печінку через 

систему ворітної вени. В печінці жовчні солі   поглинаються гепатоцитами, 

замикаючи таким чином ентеропатичний цикл.  

Печінка дорослою людини продукує близько 500 мг жовчних кислот за 

добу [14, 19, 96]. Приблизно в три рази більше представляє собою загальний 

об’єм пулу жовчних кислот, що циркулюють в ентерогепатичному  колі [21,44]. 

Жовчні кислоти завершують внутрішньо печінковий цикл приблизно 8 разів на 

доби. Ентерогепатична циркуляція представляє собою ефективну систему 

вторинного використання активних компонентів. Ентерогепатична циркуляція 

слугує не лише для повторного відновлення вторинних жовчних кислот, але й 

дає жовчним кислотам змогу діяти як месенджери, що несуть сигнали від 

травного тракту до печінки. Таким чином, вони регулюють свій власний синтез 

та транспорт. Жовчні кислоти також здатні пригнічувати печінковій синтез 

жирних кислот та тригліцеридів [48, 53]. 

Зупиняючись на конкретних складових необхідно відмітити, що 

основними компонентами жовчі, котрі значною мірою визначають якісну 

характеристику цієї біологічної рідини, є жовчні кислоти, пігменти, білки, 

фосфоліпіди та холестерин [108, 148, 153]. 

Жовчні кислоти є одним з кінцевих продуктів катаболізму холестеролу, що 

складають приблизно 50% добового кругообігу холестеролу. Синтез ЖК 

зосереджується в печінці, здебільшого у гепатоцитах, що оточують центральну 

вену печінки [12, 53, 79].  У людини пул ЖК складається з первинних ЖК: 

холева (ХК) кислота та хенодезоксихолева (ХДХК) кислота, та вторинних – 

дезоксихолевої (ДХК) та літохолевої (ЛХКA) кислот. Деякі автори виділяють 

також третинні ЖК – результат модифікації вторинних ЖК кишковою 

мікрофлорою або гепатоцитами [13, 34, 85]. Первинні ЖК синтезуються з 

холестеролу двома загальними шляхами: класичним та альтернативним.  

Вторинні ЖК утворюються з первинних ЖК у травному тракті бактеріальними 

ензимами. Ензими, що каталізують ці багатоступеневі реакції знаходяться у 

ендоплазматичному ретикулумі,  мітохондріях, цитозолі та пероксисомах. У 
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людини, більше ніж 90% ЖК синтезується класичним метаболічним шляхом, 

при цьому холева та хенодеоксихолева кислота продукуються приблизно в 

однакових кількостях [43, 44]. 

Роль жовчних кислот в організмі розглядають в двох аспектах – як 

компоненти жовчі і як поверхнево активні речовини, що постійно циркулюють 

у крові, знаходяться в лімфі та тканинах. Висока поверхнева активність 

жовчних кислот зумовлена дифільною будовою їх молекул: наявністю 

гідрофобного стероїдного ядра та гідрофільних груп (гідроксильних та 

карбоксильної), а в кон’югованих жовчних кислотах присутністю амінної групи 

в пептидному зв’язку та наявністю сірковмісних сполук. Завдяки такій будові 

молекулам жовчних кислот властива адсорбція на міжфазних поверхнях, 

здатність до утворення поверхневих мономолекулярних шарів [164, 165]. 

Зазначимо, що при досягненні певної концентрації жовчні кислоти 

утворюють агрегати – міцели. І за рахунок утворення ковалентного, йонного і 

водневих зв’язків з підключенням гідрофобних взаємодій жовчні кислоти 

утворюють комплекси і сприяють розчинності труднорозчинних речовин 

(холестерол, жирні кислоти, тригліцериди, солі кальцію) [102, 157, 158]. 

Завдяки таким властивостям жовчні кислоти відіграють вирішальну роль в 

забезпеченні колоїдостійкості жовчі і протидіють утворенню в жовчних шляхах 

та міхурі конкрементів [116, 166, 167]. 

Жовчні кислоти поряд з іншими поверхневоактивними компонентами 

жовчі, в тому числі фосфоліпідами, забезпечують емульгування та 

солюбілізацію холестеролу і жирів в кишечнику та полегшують їх 

всмоктування [168]. Утворення комплексних сполук жирних та жовчних кислот 

сприяє всмоктуванню іонів кальцію. За відсутності жовчних кислот 

порушується всмоктування жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К [108, 132, 168]. 

Жовчні кислоти беруть участь  в регуляції моторно-евакуаторної функції 

шлунково-кишкового тракту [169]. 

Для фізіологічних процесів є важливою взаємодія жовчних кислот з 

молекулами білків та ліпідів – основними компонентами мембран клітин. Під 
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впливом цих сполук змінюється активність ферментів як на поверхні слизової 

оболонки, так і в порожнині кишечника. Встановлено, що жовчні кислоти є 

інгібіторами пепсину. Вони активують ферменти панкреатичного соку 

(трипсин, амілаза, ліпаза) та стимулюють секреторну функцію підшлункової 

залози [172]. 

Жовчні кислоти змінюють процеси мембранного транспорту, стан 

клітинного метаболізму та активність мембранних ферментів. Виявлено вплив 

цих сполук на процеси кровотворення, дихання, на діяльність залоз 

внутрішньої секреції, а також на функціональний стан збудливих структур 

центральної нервової системи [148, 170 - 172, 173]. 

Описано понад 10 жовчних кислот. Вони відрізняються між собою 

кількістю та розміщенням гідроксильних груп в стероїдному ядрі, довжиною 

вуглеводної основи. Наявність кінцевої СООН-групи зумовлює кислотний 

характер жовчних кислот та можливість утворення парних сполук з 

амінокислотами [173]. 

В жовчі людини та ссавців виявляються: холева (3альфа-, 7альфа-, 

12альфа-триокси-5бета холанова), бета-мурихоланова (3альфа-, 6-бета-, 7-бета-

триокси-5-бетахоланова), дезоксихолева (3альфа-, 12альфа-диокси-5бета-

холанова), хенодезоксихолева (3альфа-, 7альфа-диокси-5бета холанова), 

урсодезоксихолева (3альфа-, 7бета-диокси-5бета холанова) – стереоізомер 

хенодезоксихолевої кислоти, літохолева (3альфа-окси-5бета-холанова) та інші 

кислоти. Відмітимо, що в жовчі людини, собаки, щурів, бика найпоширенішою 

є холева кислота, у кроля – дезоксихолева,  у мурчаків – хенодезоксихолева та 

7-кетолітохолева [174, 175]. 

Жовч являє собою складну колоїдну систему, що на 80% складається з 

води, на 6% - з неорганічних речовин та на 14% - з органічних компонентів. 

Жовч складається з органічних компонентів (ЖК, холестерол та білірубін) та 

неорганічних компонентів. На долю ЖК припадає біля 60% органічних 

компонентів жовчі [20]. До складу жовчі входять різні ендогенні та екзогенні 

речовини,  що визначає складність складу жовчі. В жовчі містяться білки і 
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амінокислоти, вітаміни, пігменти та інші речовини. Жовч виявляє невелику 

ферментативну активність; рН печінкової жовчі 7,3 – 8,0. При проходженні по 

жовчовивідним шляхам та знаходженні в жовчному міхурі рідка та прозора 

золотисто-жовтого кольору печінкова жовч (відносна щільність 1,008 – 1, 015) 

концентрується (всмоктується вода і мінеральні речовини), до неї додається 

муцин жовчних шляхів і міхура,  і жовч стає темною, в’язкою, збільшується її 

відносна щільність (1,026 – 1,048) та знижується рН (6,0 – 7,0) за рахунок 

утворення солей ЖК та всмоктування гідрокарбонатів. 

Жовчні кислоти забезпечують емульгацію жирів, всмоктування продуктів 

їх розщеплення і деяких гідрофобних речовин, що надходять з їжею, наприклад 

жиророзчинних вітамінів та холестеролу. 

У людини, печінкова жовч секретується в кількості приблизно 30 – 40 мл 

за годину та об’єм жовчі, що секретується печінкою встановлений між 800 та 

1000 мл на добу. Загальні ліпіди складають біля 3% від печінкової жовчі за 

вагою, тобто загальна концентрація ліпідів приблизно 3 г/дл. Жовчні кислоти є 

переважаючим органічним компонентом, з концентрацією, що перевищує 20 – 

30 мМ (12 г/л).  Концентрація фосфоліпідів та холестеролу в нормальній 

гепатичній жовчі в середньому 7мМ (5г/л) та 2 – 3 мМ (1г/л), відповідно. 

Вміст жовчних кислот в жовчі щурів досягає 600-900 мг%, у кролів – 800-

2250 мг%, у курчат – 1900-2400 мг%, а у жаб 6000-6500мг% [176]. Вміст цих 

сполук у жовчі собак також коливається в широкому діапазоні   (1000 – 3500 

мг%) в залежності від віку та індивідуальних особливостей тварин [170, 177]. У 

людей найвищий вміст був у жовчі з міхура (порція С) до 1000мг%. Найменший 

рівень  (380-720мг%) спостерігався у жовчі після холецистектомії [148]. 

Переважна кількість ЖК та їх солей знаходяться в жовчі в вигляді сполук з 

гліцином та таурином. Жовч людини містить глікохолевих кислот біля 80% і 

таурохолевих – біля 20%. Жовчні кислоти та їх солі визначають основні 

властивості жовчі як травного секрету.  

Жовчні пігменти є продуктами розпаду гемоглобіну та інших похідних 

порфіринів, що екскретуються печінкою [21]. Основним жовчним пігментом 
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людини є білірубін – пігмент червоно-жовтого кольору, що надає печінковій 

жовчі характерне забарвлення. Інший пігмент – білівердин (зеленого кольору) – 

в жовчі людини міститься слідових в кількостях, а поява його в кишечнику 

обумовлена окисленням білірубіну. Сучасні дослідження показують 

антимутагенні та антиоксидантні властивості жовчних пігментів [22 - 24]. 

В жовчі формується комплекс ліпопротеїнів, до складу яких входять 

фосфоліпіди, ЖК, холестерин, білок та білірубін. Двома головними білковими 

компонентами жовчного ліпопротеїнового комплексу (Apo-bile lipoprotein 

complex (BLC) є аніонна поліпептидна фракція (anionic polypeptide fraction APF) 

та фрагменти IgA [25].  Цей комплекс відіграє важливу роль в транспорті 

ліпідів в кишечник та бере участь в печінково-кишковому кругообігу та 

загальному метаболізмі організму. 

Секреція фосфоліпідів жовчі контролюється multigdug resistance P-

glycoprotein type 2, або відповідно до нової номенктлатури, Abcb4 in rodens, та 

його гомологом multidrug resistance gehe type 3 (MDR3) (ABCB4) у людини [41]. 

Білки жовчі представлені альбумінами, імуноглобулінами G та М, 

аполіпопротеїнами А1, АІІ, В, СІ та СІІ, трасферином та α2-макроглобуліном. 

Інші речовини, що були виявлені в жовчі та ідентифіковані кількісно 

включають епідермальний фактор росту, інсулін, гаптоглобін, холецистокінін, 

лізосомальні гідроксилазу та амілазу [20]. 

Вміст білків в печінковій жовчі людей становить біля 0,7г/л, а в міхуровій 

2,6г/л. В жовчі собак в більшій кількості присутній муцин (3-4мг/мл), ніж інші 

білки [108, 186]. Досить високий вміст білків (1-20мг/мл) виявили дослідники в 

жовчі щурів [190]. В жовчі щурів виявили 10-25 білкових фракцій з 

молекулярною масою 6-220 кДа [189]. За допомогою двомірного електрофорезу 

показано, що більшість білків жовчі імунологічно ідентичні білкам сироватки 

крові [189]. 

В жовчі тварин та людини виявляється ціла низка білків-ферментів різного 

походження. Із ферментів плазматичних мембран гепатоцитів в жовчі присутні: 

5
І
-нуклеотидаза, лужна фосфатаза, альфа-лейцин-бета-нітриламіназа, Mg-АТФ-



18 
 

аза [194]. До лізосомальних ферментів в жовчі відносять бета-глюкуронідазу, 

бета-галактозидазу, N-ацетил-бета-глюкуронідазу, кислу сульфатазу та 

арилсульфатазу [195]. В жовчі ссавців є деякі ферменти, котрі синтезуються в 

клітинах інших органів. До таких відносяться панкреатична амілаза, котра 

виявлена в жовчі собак та щурів [196]. 

Фізіологічна роль більшості білків жовчі дотепер залишається 

нез’ясованою. Але не зважаючи на це, твердження, що в жовчі присутні лише 

деградовані залишки білкових молекул і виділення їх з цією біорідиною 

закінчує метаболічний цикл, останнім часом переглядається. Деякі дослідники 

підкреслюють важливу фізіологічну роль білків у підтриманні певної 

осмомолярності жовчі, в забезпеченні процесів транспорту жовчних кислот та 

утворенні молекулярних комплексів з ліпідами. Завдяки останнім 

забезпечується транспорт значної частини холестерину з участю апобілка В та 

солюбілізація його в жовчі, в котрій певну роль відіграють апобілки А-І та А-ІІ 

[197]. В той же час порушення процесів транспорту в жовч таких білків як 

секреторний IgA, трансферини, церулоплазмін та певних імуноглобулінів 

послаблює захисну здатність цієї біорідини з паралельним підсиленням 

запальних процесів і інтоксикацію тканин печінки важкими металами [198]. 

Дослідження динаміки пігментного обміну за допомогою введення в 

організм міченого гему показало, що більшість утворених мічених пігментів 

виділяється з фекаліями у вигляді уробіліну та стеркобіліну в період між 90-тим 

та 150-тим днем після введення ізотопу, що відповідає тривалості життя 

еритроцитів. В аналогічних дослідах було показано, що печінка може виділити 

пігмента в 10 разів більше, ніж його утворюється за звичайних умов. Останнє 

свідчить про великий функціональний резерв здорової людини щодо екскреції 

білірубіну [148].  

Оцінка співвідношень вільного білірубіну і його моно- та диглюкуронідів в 

жовчі може полегшити діагностику порушення екскреторної функції печінки 

[148, 169]. Відмітимо, що в жовчі тварин та людини визначається широкий 

спектр низькомолекулярних азотовмісних сполук, серед яких є аміноцукри, 
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вільні амінокислоти, сечовина, компоненти аденілової системи (АМФ, АДФ, 

АТФ) та інші, котрі рідко досліджуються в цій біологічній рідині [167, 200]. 

1.1.1 Сучасні уявлення про клітинні та молекулярні механізми синтезу   

жовчних кислот. 

Жовчоутворення є осмотичним процесом, розчинені речовини активно 

транспортуються в канальці первинними активними транспортерами, такими як 

ABCG5/G8 для жовчної секреції холестеролу, АВСВ4 для біліарної секреції 

фосфоліпідів та АВСВ11 для біліарної секреції жовчних кислот. Утворення 

жовчі забезпечує три важливі функції. Перша – це головний шлях елімінації 

холестеролу, як неетерифікованого, так і у вигляді  жовчних кислот,  кінцевих 

продуктів деградації холестеролу. Друга – печінка забезпечує синтез жовчних 

кислот, які є необхідними для емульгації жирів та їх подальшого всмоктування 

в травному тракті. Третє, являє собою важливий шлях виведення ліків, токсинів 

та продуктів розпаду [18].  

Коли холестерол не достатньо надходить при харчуванні, то в печінці 

підсилюється синтез холестеролу de novo. Синтезований холестерол, або 

частково синтезований холестерол, потрапляє в печінку кількома шляхами. 

Приблизно 80% холестеролу жовчі надходить з пулів частково синтезованого в 

печінці холестеролу та біля 20% холестеролу жовчі є de novo синтезованим в 

печінці. Джерела частково синтезованого холестеролу, ліпопротеїди що 

виводяться з гепатичного каналу такі як ліпопротеїди низької щільності 

(ЛПНЩ) та ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), та ліпопротеїди дуже 

низької щільності (ЛПДНЩ) через відповідні рецептори базолетеральної 

мембрани гепатоцитів [20]. Відповідно до своєї центральної функції у 

зворотному транспорті холестеролу, частини ЛПВЩ можуть переносити 

молекули холестеролу з зовнішньопечінкових тканин в печінку і є головним 

джерелом холестеролу що задіяний у секрецію жовчі.  Біосинтез холестеролу de 

novo в печінці використовує ацетил СоА як субстрат та регулюється переважно 

rate-limiting enzyme, 3-гідрокси-3-метилглутарил коензим А (HMG CoA) 

редуктазою [142]. Цей ензим може як підвищувати так і репресувати синтез 
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залежно від загальної кількості холестеролу в печінці. Збільшення активності 

цього ферменту, що  регулює швидкість реакції ензиму може підвищувати 

секрецію жовчного холестеролу печінкою [135, 136]. 

Щонайменше 18 різних ферментів задіяні в біосинтез жовчних кислот. 

Більшість цих ферментів активна у нейтральному (або класичному) та 

кислотному (чи альтернативному) метаболічному шляху, двох головних шляхах 

перетворення холестеролу у первинні жовчні кислоти – холеву кислоту та 

хенодезоксихолеву кислоту. Нейтральний метаболічний шлях починається з 

гідроксилювання стероїдного ядра холестеролу 7а-гідроксилазою (7a-

hydroxylase CYP7A1) в ендоплазматичному ретикулюмі.  CYP7A1 є ферментом, 

що лімітує швидкість синтезу ЖК, це було ілюстровано фактом того, що миші з 

дефіцитом CYP7A1  мають на 75% зменшений пул ЖК, що супроводжується 

дефіцитом вітамінів, неефективним всмоктування ліпідів та печінкову 

недостатність. Кислий (альтернативний) шлях починається з гідроксилювання 

бокового ланцюгу холестеролу стерол 27-гідроксилазою (CYP27). Продукт 5-

холестен-3b-27-діол  гідроксилюється по С7 положенню альтернативним Р450 

ензимом, CYP7В1. З цього моменту класичний та альтернативний шляхи 

синтезу ЖК значною мірою перекриваються. Гідроксильована по двом 

положенням ХДХК та по трьом положенням ХК є первинними ЖК. Їх 

співвідношення залежить від активності стерол 12a-гідроксилази (CYP8B1). 

Синтез ЖК завершується в пероксисомах гепатоцитів, де коензим A: amino acid 

N-acyltransferase (BAAT) приєднує таурин або гліцин до ХК або ХДХК.  

Жовчні кислоти синтезуються в гепатоцитах з холестеролу. Щонайменше 

18 різних реакцій, що відбуваються в різних компартментах клітини (цитозоль, 

ендоплазматичний ретикулюм, мітохондрії та пероксисоми) необхідні для 

трансформації холестеролу в ЖК. Реакції залучені до модифікації стероїдного 

ядра відбуваються в ендоплазматичному ретикулюмі та мітохондріях. 

Відщеплення бокового ланцюгу холестеролу залучає перексисоми [19].  За добу 

в організмі людини утворюється 1000 – 1800 мл жовчі (приблизно 15 мл на кг 

маси тіла). Процес утворення жовчі – холерез (жовчоутворення)  – відбувається 
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непреривно, а надхоження жовчі в дванадцятипалу кишку – холекинез 

(жовчовиділення) – періодично, переважно з прийомом їжі. Натощак жовч в 

кишечник майже не надходить, вона направляється в жовчний міхур, де 

депонується концентрується і дещо змінює свій склад, тому зазвичай виділяють 

різні види жовчі - печінкову та міхурову. Як було зазначено вище, ЖК 

складають більше половини органічних компонентів жовчі та синтезується у 

кількості 200 – 600 мг  на добу.  

Виділяють нейтральний (класичний) та кислий (альтернативний) шляхи 

синтезу жовчних кислот. Класичний шлях біосинтезу ЖК повністю 

відбувається в печінці. Він починаєтся з α-гідроксилювання карбону в 

положенні 7 стероїдного ядра холестеролу. Цю реакцію каталізує 

мікросомальний цитохром Р-450 монооксигеназа - холестерол 7α-гідроксилаза 

(CYP7A) і є етапом, що визначає швидкість синтезу класичного шляху. Частина 

ферментів, що бере участь в перетворенні холестеролу в ЖК належить до 

родини цитохрому Р-450. В цілому, цей клас ферментів каталізує 

гідроксилювання різних органічних компонентів, використовуючи О2 як 

кофактор. Гем-вмісні монооксигенази впізнають специфічні молекули, або 

групу відповідних компонентів, та працює разом з NADPH: цитохром р-450 

оксидоредуктаза, що постачає електрони для реакції. СYP7A виявляє високу 

степінь селективності до холестеролу. Кількість синтезованих ЖК корелює з 

активністю CYP7A, і загально вважається, що класичний шлях є джерелом 

більшої частини ЖК, що синтезуються в печінці. 

Існування альтернативного шляху синтезу ЖК було відкрито тому, що є 

можливим перетворення оксистеролу в ЖК. На сьогоднішній день вважається 

що різні оксистероли можуть бути перетворені на ЖК. Продукція цих 

оксистеролів каталізується кількома стерол гідроксилазами: стерол 27-

гідроксилаза (СУР27), холестерол 25-гідроксилаза та холестерол 24-

гідроксилаза (СУР46). Холестерол 25-гідроксилаза не є цитохром Р-450 

монооксигеназою, на відміну від двох інших ензимів. СУР27 також важливий 

для подальших стадій біосинтезу ЖК в печінці, та є головним ензимом, що 
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каталізує гідроксилювання бічного ланцюгу холестеролу. Оксистероли 

утворюються 7α-гідроксилюванням переважно оксистеролгідроксилазою, 

відмінною від СУР7А. СУР7B1 оксистерол 7α-гідроксилаза  вияляє більшу 

спорідненість до 25-гідроксихолестеролу та 27-гідроксихолестеролу, в той час 

як СУР37А1 оксистерол 7α-гідроксилаза є селективною до 24-

гідроксихолестеролу. СУР7А може сприймати деякі оксистероли як субстрат, 

хоча  виявляє більшу спорідненість до холестеролу.  

Більшість ЖК утворюються за рахунок класичного шляху, на долю 

альтернативного у людини припадає біля 6% ЖК. На відміну від миші, організм 

якої здатен підтримувати нормальний пул ЖК навіть при відсутності СУР7B1 

ензиму, значна дисфункція печінки була виявлена у новонароджених з 

мутацією СУР7B1, що свідчить про необхідність альтернативного шляху 

синтезу ЖК для людини (рис. 1) [43]. 

 

Рис.1. Шляхи синтезу жовчних кислот 

Подальші кроки необхідні для синтезу ЖК відбуваються лише в печінці та 

є спільними для класичного та альтарнативного шляху. Ввважається, що 

печінка є єдиним органом, що здатний до синтезу ЖК. Ізомеризація 3β 
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гідроксильної групи та насичення стероїдного ядра, до якого залучена 3β-

гідрокси-∆
5
-С27-стероїд оксидоредуктаза, 3-окси-∆

4
-стероїд 5β-редуктаза та 3α-

гідроксистероїд дегідрогеназа. Активність цих ферментів необхідна для 

нормального ситезу ЖК. Ензим стерол 12 α-гідроксилаза (сур8b1) каталізує 

приєднання гідроксильної групи до вуглецю 12 стероїдного ядра, 

контролюючи, таким чином, утворення холевої та хенодезоксихолевої кислот. 

Зміни у співвідношенні холевої та хенодезоксихолевої кислоти впливають на 

загальну амфіфільність пулу ЖК. 

Класичний шлях протікає виключно в печінці. В інших тканинах вхід 

холестеролу в альтернативний шлях під дією холестеролгідроксилази. 

Оксистероли, що утворюються в цій реакції  піддаються 7α-гідроксильованню 

оксистеролгідроксилазою, продукти реакції переходять до наступних етапів 

класичного шляху. 

Дефекти синтезу ЖК є рідкою генетичною хворобою, що зумовлює 

приблизно 2% випадків постійного холестазу у дорослих. 

1.1.2 Молекулярна регуляція активності ключових ензимів у шляхах 

синтезу жовчних кислот. 

Синтез ЖК модулюється різними гормонами та факторами харчування. 

Зміни в метаболізмі ЖК спостерігались у відповідь на тиреоїдний гормон, 

глюкокортикоїди та інсулін. Також є загально відомим факт, що холестерол та 

ЖК мають протилежний ефект на біосинтез ЖК. Великий внесок у розуміння 

механізмів, що регулюють синтез ЖК, зробило клонування кДНК сур7а щурів, 

що дало змогу спостерігати експресію гену сур7а на молекулярному рівні [49]. 

Багато деталей стосовно механізмів, що залучені до регуляції синтезу ЖК було 

вивчено за допомогою використання культур клітин генетично модифікованих 

мишей. 

Утримування щурів на збагаченій холестеролом дієті індукує синтез ЖК. 

Збільшення кількості холестеролу робить внесок у активність сур7а, що 

каталізує етап, який лімітує швидкість класичного шляху. Переривання 

повернення ЖК до печінки шляхом забору жовчі або годуванням ЖК-
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зв’язуючими залишками, також стимулює синтез. Штучне введення ЖК в 

організм щура, з якого вони були вилучені, навпаки подавляє стимулюючий 

ефект, вказуючи, таким чином, на інгібування за кінцевим продуктом. Пізніше 

було з’ясовано, що активність ензиму СУР7А тісно корелює з abundance 

СУР7А мРНК, визначаючи, що транскрипція СУР7А гену є головною 

детермінантою його активності. 

Регуляторні ферменти синтезу ЖК (7-α-гідроксилаза) та холестеролу 

(ГМГ-КоА- редуктаза) інгібуються ЖК. Впродовж доби активність обох 

ферментів змінюється подібним чином, тобто збільшення кількості ЖК  в 

печінці призводить до зниження синтезу як ЖК, так і холестеролу. Реабсорбція 

ЖК в печінку в процесі ентерогепатичної циркуляції має важливу регуляторну 

дію: переривання циркуляції призводить до активації 7- α-гідроксилази та 

збільшенню надходження холестеролу з крові.  

Регуляція 7- α-гідроксилази відбувається також іншими механізмами: 

-  Фосфорилюванням / дефосфорилюванням, активною є фосфорильована 

форм, на відміну від ГМГ-КоА-редуктази; 

-  зміною кількості ензиму; холестерол індукує транскрипцію гену, а ЖК 

репресують.  

На синтез 7- α-гідроксилази впливають гормони: тиреоїдині гормони 

індукують синтез, а естрогени – репресують. Такий вплив естрогенів на синтез 

ЖК пояснює, чому в жінок ЦД спостерігається у 3 – 4 рази частіше, ніж у 

чоловіків.  

Холестерол 7-α-гідроксилаза (7α-hydroxylase (CYP7A1) регулює баланс 

між надходженням холестеролу та метаболізмом, каталізуючи етап синтезу, що 

визначає швидкість біосинтезу ЖК. Транскрипційна активність CYP7A1 

контролюється багатьма ядерними рецепторами. A forkhead transcription factor 

O1 (FOXO1) відіграє важливу роль у метаболізмі. Встановлено, що інсулін 

інактивує FOXO1 через Akt-залежне фосфорилювання та ядерне виключення 

[26]. 
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1.1.3 Внутрішньоклітинний транспорт жовчних кислот. 

Механізм внутрішньоклітинного транспорту ЖК є ще менше вивченим і 

немає чітких свідчень, які саме білки залучені до міжклітинного транспорту 

ЖК [46]. Найбільш ймовірний кандидат – ideal lipid binding protein – ilbp). Цей 

білок є членом родини внутрішньоклітинних ліпідзв’язуючих білків, зазвичай 

експресується в тонкому кишківнику, де також зустрічається asbt. Існує 

припущення, що ilbp та asbt взаємодіють для формування макромолекулярну 

ЖК транспортуючу систему в клітинах тонкого кишківника [48]. Білок, що 

виконував би еквівалентну функцію в печінці поки не визначений.  

Утворення жовчі в гепатоцитах включає секрецію органічних та 

неорганічних розчинних речовин, що походять з різних внутрішньоклітинних 

джерел. Транспорт жовчних солей та протеїнів від плазми до жовчі головний 

шлях для розчинення в гепатоцитах. Транспорт внутрішньоклітинних везикул є 

первинним шляхом для доставки протеїнів плазми у жовч, через рідинний або 

рецептор-опосередкований ендоцитоз. Солі жовчі, навпаки, не 

транспортуються за допомогою везикул. Скоріш, жовчні солі підвищують 

включення везикул, що містять апікальні транспортні білки у каналікулярну 

мембрану гепатоцитів. Лізосомальний протеїн також вивільнюється в жовч при 

приєднанні везикулів або, можливо, тубулярних лізосом з каналікулярною 

мембраною. Вважається, що структурні фосфоліпіди також надходять у клітину 

з везикулярним транспортом, але молекули фосфатидилхоліну жовчі 

вірогідніше надходять через зв’язування з транспортними білками цитозолю. 

Холестерол може бути доставлений транспортними білками цитозолю або за 

допомогою везикул.  

Головну роль у ряді жовчсекретуючих механізмів відіграє везикул – 

опосередкований транспорт [107, 142]. Гепатоклітинний транспорт ЖК 

опосередкований переважно Na2-таурохолаткотранспортуючим білком (Ntcp) у 

гризунів та NTCP у людини та Na2-незалежними органічними аніон-

транспортуючими поліпептидами Oatp1, Oatp2, Oatp4 (гризуни) та OATP-C (у 

людини). Після дифузії (що обмежена внутрішньоклітинними ЖК-зв’язуючими 



26 
 

білками) через каналікулярну мембрану, моноаніонні ЖК секретуються в 

жовчні за допомогою жовч експортуючої помпи (для гризунів) та BSEP у 

людини. Обидва транспортери належать до АТФ-зв’язуючою суперродини 

АВС транспортерів. Дианіонні кон’югати ЖК секретуються в жовч за 

допомогою Mrp2/MRP2 (multidrug-resistance-associated proteins). В жовчних 

канальцях невелика кількість протонованих та мономерних ЖК реабсорбується 

за допомогою неіонної дифузії та Na
+
 -залежного транспортеру (Asbt/ASBT).  

Більша частина ЖК утворюють агрегати з мішаними міцелами та 

транспортуються в кишківник, де вони реабсорбуються апікальним Oatp3, 

апікальним Na
+
-залежний транспортером ЖК (ABST), кишковим ЖК-

зв’язуючим білком цитозолю ІВАВР (cytosolic intestinal bile acid-binding 

protein), та базолатеральним Mrp3/MRP3 та tAsbt. Траскрипційна та 

посттранскрипційна регуляція транспортерів ЖК тісно пов’язана з регуляцією 

гомеостазу ліпідів і холестеролу. Крім того, дефекти експресії та функцій 

транспортерів ЖК були визнані важливою причиною різних холестатичних 

хвороб печінки [138, 160]. 

1.1.4 Ентерогопатична циркуляція жовчних кислот. Перетворення жовчних 

кислот у кишківнику. 

В основі ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот лежить два основні 

процеси: секреція з печінки та всмоктуванні з кишківнику [165, 193]. Продукти 

гідролізу жирів всмоктуються переважно у верхньому відділі тонкого 

кишечнику, а солі жовчних кислот – у повздовжній кишці. Близько 95% ЖК 

реадсорбуються в печінку через ворітну вену, після чого знову секретуються в 

жовч. За добу відбувається реадсорбція 12 – 32 г солей ЖК, так як кількість ЖК 

в організмі 2 – 4 г, кожна молекула проходить цей цикл 6 – 8 разів. Було 

описано кілька транспортерів ЖК [46, 79]. Гепатоцити повторно оптимують 

ЖК крові за допомогою активного транспорту Na/таурохолат ко-

транспортуючого пептиду (ntcp). Відновлені ЖК, разом із новосинтезованими 

ЖК секретуються в жовч через експортну помпу (bile salt export pump – bsep). 

Цей білок належить до родини аденозинтрифосфат зв’язуючих транспортерів. 
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Мутації гену bsep у людини викликають холестаз 2 типу [72, 83]. 

Секретовані ЖК до виділення в тонкий кишечник зберігаються у 

жовчному міхурі. Частина ЖК в кишечнику піддається дії ферментів бактерій, 

які відщеплюють гліцин та таурин, а також гідроксильну групу в положенні 7 

ЖК. ЖК, що позбавлені цієї гідроксильної групи називають вторинними. 

Вторинні ЖК: дезоксихолева, що утворюється з холевої, і літохолева, що 

утворюється з дезоксихолевої, гірше розчинні, всмоктуються в кишечнику 

повільніше ніж первинні ЖК. Тому, з фекаліями виводяться переважно 

вторинні ЖК. Однак реадсорбовані ЖК в печінці знову перетворюються на 

первинні. Реадсорбція ЖК з кишечнику відбувається за рахунок, до якого 

залучений апікальний sodium bile transporter (asbt). У людини мутації asbt  

викликають погану адсорбцію первинних ЖК. За добу з організму виводиться 

500 – 600 мг ЖК. Шлях виведення ЖК одночасно слугує і шляхом виведення 

холестеролу. Для поновлення втрати ЖК в печінці постійно відбувається синтез 

ЖК  з холестеролу в кількості, еквівалентній виведеним кількості втрачених. 

Пул ЖК (2 – 4 г) є постійним. Як вже було зазначено, головні ліпіди, що 

входять до складу жовчі це фосфоліпіди (переважно фосфатидилхоліни, РС) та 

неетерифікований холестерол. Розчинність холестеролу в жовчі залежить від 

співвідношення цих ліпідів.  

 

1.2. Жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі за цукрового діабету 

 

Діабет є порушенням багатьох ланок метаболізму вуглеводів, ліпідів і 

білків та класифікується на І і ІІ типи. Діабет І типу є аутоімунною хворобою, 

що характеризується руйнуванням β-клітин підшлункової залози, що зумовлює 

часткову або повну нестачу продукції інсуліну та нездатність організму 

контолювати гомеостаз глюкози, характерний для дитячого віку. Діабет ІІ типу, 

також відомий як інсулін незалежний діабет, більш поширений серед дорослих, 

може бути контрольований за допомогою дієти та фізичних вправ, і, на відміну 

від діабету І типу, не завжди потребує використання інсуліну. Діабет ІІ типу 
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часто асоційований з ожирінням, підвищеним тиском та поганому сприйнятті 

інсуліну організмом, та може повністю зруйнувати β-клітини, що призведе до 

діабету І типу [39]. 

Діабет (diabetes melitus) повязаний зі специфічними змінами в синтезі 

жовчі у людини та експериментальних тварин. Встановлено, що інсулін виявляє 

ефект суппресії на активність ензимів, що залучені до синтезу жовчних солей 

[40]. Дослідження алоксаніндукованого діабету на щурах показують, що 

метаболізм ЖК суттєво змінюється, що підтверджує важливу роль інсуліну в 

регуляції синтезу та кишкової адсорбції ЖК. Механізм інгібування кінцевим 

продуктом, що регулює синтез ЖК втрачається при діабеті. Зміни в розмірі 

пулу ЖК є прямо залежними від інсуліну, адже пул ЖК повертався до норми 

після лікування інсуліном [142]. Розмір пулу холатів та секреція холатів також 

була збільшена в кілька разів при дії цього гормону. 

Досліди на тваринах показали значне збільшення загального пулу ЖК, 

збільшення кількості холевої кислоти, в той час як кількість 

хенодезоксихолевої кислоти суттєво знижена. Відбулося збільшення 

співвідношення холевої до дезоксихолевої кислоти з (6,6 ± 0,4)  для 

контрольних та (19,3 ± 2,4) для щурів з діабетом [42, 138, 143]. 

Експериментальні дані свідчать, що не дивлячись на збільшення секреції ЖК та 

концентрації ЖК, холестеролу та фосфоліпідів жовчі, її літогенний індекс не 

збільшується. Потік жовчі та жовчна секреція натрію, калію, хлориду та 

бікарбонатів суттєво зменшуються не дивлячись на збільшення секреції ЖК. 

Холестаз підтверджується збільшенням концентрації ЖК в крові та більшою 

активністю фосфатази печінки. Концентрація кальцію в жовчі зростає без змін 

його концентрації в крові. Спостерігається лінійна залежність для концентрації 

кальцію в жовчі та синтезом ЖК [78]. Концентрація некон’югованого та 

кон’югованого білірубіну в крові збільшується в 1,6 та 8 разів відповідно, зі 

зростаням в 1,5 разів секреції білірубіну жовчі не зважаючи на холестаз. 

Збільшення пропорції кон’югованого білірубіну було виявлено в плазмі крові 

разом з збільшеним співвідношення дикон’югованого до монокон’югованого 
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білірубіну. Введення інсуліну дослідним щурам змінює в зворотному напрямку 

вище перераховані зміни. 

Збільшення рівня фосфоліпідів у складі жовчі, так само як збільшення 

пулу солей жовчі описано для щурів зі стрептозотоцин- (streptozotocin – STZ)  

та алоксаніндукованим діабетом. У щурів з діабетом пул жовчних солей 

містить збільшену кількість холату, що вказує на зміни в синтезі ЖК.  Для 

щурів з алоксаніндукованим діабетом було встановлено збільшення, порівняно 

з контролем кількості жовчних солей, в той час як синтез інших компонентів 

жовчі, в тому числі глутатіону, був знижений. Механізми, що відповідають за 

ці зміни в синтезі та складі жовчі при екпериментально викликаному діабеті до 

сих пір значною мірою не з’ясовані [184]. 

Обстеження пацієнтів з неконтрольованим діабетом 2 типу свідчать про 

збільшення пулу ЖК та виділення ЖК з фекаліями, що зменшується після 

лікування інсуліном. Доведено, що інсулін є інгібітором CYP7A1 та CYP27A1 в 

гепатоцитах шурів, що є ключовими ензимами обох шляхів синтезу ЖК. Інші 

дослідження, навпаки, вказують на відсутність різниці в синтезі ЖК у пацієнтів 

з неконтрольованим діабетом, та пацієнтів, що приймають інсулін. Останні 

дослідження оцінювали кінетику ЖК у пацієнтів з діабетом ІІ типу більш 

систематично [147]. Було виявлено збільшення пулу вторинних ЖК, 

диоксихолевої кислоти, зменшення пулу хенодезоксихолевої кислоти. Розмір 

пулу холевої кислоти не змінився, не дивлячись на підвищення синтезу холевої 

кислоти. Результати іншого дослідження свідчать про зменшення кількості 

холевої кислоти та збільшення кількості диоксихолевої кислоти у пацієнтів з 

діабетом порівняно з контрольною групою. Таким чином, перетворення холевої 

кислоти в диоксихолеву у кишківнику пацієнтів з ЦД ІІ типу.  Зміни у 

мікрофлорі кишківника часто асоціюють з розвитком метаболічних 

захворювань. 

Дослідження продемонстрували, що глюкоза та інсулін є головними 

факторами, що індукують експресію гену CYP7A1 та синтез ЖК. Глюкоза 

активує синтез гену  CYP7A1 переважно епігенетичним шляхом. У мишей з 
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діабетом хроматин CYP7A1 є гіперацетильованим and fasting to refeeding 

responce is impaired, що може погіршувати метаболічні розлади при діабеті. 

Доведено, що діабет асоційований зі збільшенням експресії мРНК CYP7A1 та 

гіперацетилюванням гістонів у хроматині гену CYP7A1 [122]. 

Не дивлячись на суперечливість приведені вище дані свідчать, що зміни у 

метаболізмі ЖК є або причиною або наслідком порушень метаболізму, що 

характерні для ЦД ІІ типу. Виникає питання, чи може маніпуляція 

метаболізмом ЖК зменшити метаболічні ускладнення, що є характерними для 

ЦД ІІ типу. Позитивний ефект модулювання гомеостазу ЖК було 

продемонстровано при введенні bile acid sequestrants  пацієнтам з ЦД ІІ типу 

[11, 165]. 

Все більше даних вказують, що ЖК здатні регулювати метаболізм. Вони 

беруть участь у контролі метаболізму глюкози, чутливості до інсуліну, 

гомеостазу енергії та метаболізмі ліпідів за допомогою зв’язування з ядерним 

рецептором FRX, або мембранним рецептором TGR5.  Можливо, що зміни у 

пулі ЖК під час патогенезу ЦД ІІ типу вносять певний вклад в порушення 

метаболічного гомеостазу. Можливість впливати на пул ЖК за допомогою 

заміни ЖК або intestinal sequestration,  або рецептори ЖК, такі як FRX та TGR5 

є перспективною технологією для терапії ЦД ІІ типу [147].  

 

1.3 Вплив таурину та гліцину на органічний склад жовчі людини та тварин 

в нормі та при цукровому діабеті 

 

В природних умовах вільні ЖК майже не зустрічаються та зустрічаються 

переважно в вигляді кон’югатів з гліцином і таурином. Кон’югати ЖК з 

амінокислотами є більш полярними сполуками, ніж вільні ЖК, що дає їм змогу 

легше секретуватись через мембрану гепатоциту. Крім того, кон’юговані ЖК 

мають меншу величину критичної концентрації міцелоутворення. Кон’югація 

вільних ЖК відбувається за допомогою N-ацетилтрансферази. Реакція 

відбувається в два етапи за участі АТФ в присутності йонів магнію. 



31 
 

Співвідношення гліцинових до тауринових кон’югатів ЖК в жовчі людини 

становить 3:1 [119]. 

Кон’югати ЖК з гліцином і таурином підсилюють детергентні властивості 

жовчі порівняно до вільних ЖК, так як збільшує амфіфільність молекул.  

Кон’югація відбувається в клітинах печінки та починається з утворення 

активної форми ЖК – похідних КоА. Наступним етапом приєднуються таурин 

та гліцин, в результаті чого утворюються 4 варіанти ЖК: таурохолева та 

таурохенодезоксихолева, глікохолева та глікохенодезоксихолева кислоти. 

Кон’югатів з гліцином утворюються в 3 рази більше, ніж з таурином оскільки 

кількість таурину обмежена.  

Дослідження показали, що діабет характеризується дефіцитом таурину, що 

пов'язаний з ретинопатією, невропатією, та нефропатією. Таурин залучений в 

нейронну модуляцію, осморегуляцію та захист від оксидативного стресу. Рівень 

таурину у плазмі крові підтримується на нормальному рівні за рахунок 

всмоктування білків, синтез таурину de novo лімітується активністю печінкової 

cysteinesulphinic acid decarboxilase, рівень якої у людини низький. Зниження 

рівня таурину може наставати швидко, що може призводити до ретинальної, 

серцевої, нейрональної, імунної та гемостатичної дисфункції. 

Причини недостатності таурину в організмі людини при діабеті 

залишаються недостатньо вивченими. Зниження загального пулу тауріну 

внутрішнє перерозподілення між внутрішньоклітинним та зовнішньо 

клітинним компартментом є можливими причинами. Також іншими причинами 

можуть бути неефективне травне всмоктування, надмірне ниркове виділення 

або комбінація факторів. 

У щурів хворих на цукровий діабет травне всмоктування таурину знижене, 

в той час як виділення з сечею підвищене. Дослідження свідчать про 

відмінності у фармакокінетиці таурину при діабеті та в нормі.  Після прийому 

таурину орально, пацієнти з діабетом мають значно нижчу пікову 

концентрацію. На експериментальних моделях було показано, що додавання 

таурину може покращувати метаболічний контроль, відновлювати 
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endotheliumdependent vascular relaxation, попереджувати діабетичну 

кардіоміопатію, знижувати нейропатію та смертність.  

В печінці більшості плацентарних тварин ферментні системи забезпечують 

кон’югацію жовчних кислот з таурином та гліцином. Співвідношення між 

тауриновими та гліциновими кон’югатами жовчних кислот має певні видові 

особливості. Так, у собак жовчні кислоти утворюють кон’югати лише з 

таурином, у кролів, морських свинок та великої рогатої худоби домінують у 

жовчі кон’югати з гліцином. У людини у формі глікохолевих кислот 

знаходиться до 80% всіх жовчних кислот. В жовчі мавп, щурів та мишей більша 

частина кон’югованих жовчних кислот поєднана з таурином [175].  

Дослідження підтвердити гіпотезу, що ензим ВАТ, котрий знаходиться в 

цитозолі клітин печінки здатен каталізувати утворення N-ацил кон’югатів 

жовчних кислот як з гліцином так і з таурином [41].  

Слід зауважити, що в організмі тварин та людини жовчні кислоти 

переважно (95-98%) зосереджені в органах системи травлення, циркулюючи в 

гепатоентеральному кругообороті [152, 162]. Вміст жовчних кислот у жовчі 

тварин та людини коливається в широкому інтервалі. 

Показано, що за співвідношенням диоксихоланових до триоксихоланових 

кислот можна оцінювати ефективність процесів гідроксилювання в печінці 

[108, 178]. Співвідношення кон’югованих та вільних жовчний кислот свідчить 

про активність ферментних систем гепатоцитів, що забезпечують процеси 

кон’югації. А співвідношення таурокон’югатів до глікокон’югатів жовчних 

кислот вказує на ланку ферментів, яка більш ефективно працює. 

Співвідношення суми жовчних кислот до загального холестерину жовчі 

відображає декілька аспектів. По-перше, воно значною мірою виражає ступінь 

літогенності жовчі, по-друге, дає можливість судити про ефективність 

біосинтезу жовчних кислот із холестерину та про обмін його самого.  

Підсумовуючи множинні ефекти безпосередньо жовчних кислот в 

гепатоцитах, механізми яких лишаються значною мірою гіпотетичними, можна 

засвідчити, що жовчним кислотам відводиться значна регуляторна роль у 
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процесах утворення канальцевої жовчі. Жовчні кислоти регулюють транспортні 

процеси в  гепатоцитах  на  рівні  транскрипції мембранних транспортних 

білків, взаємодіючи з ядерними гормональними рецепторами, а також на 

посттранскрипційному рівні – через активацію клітинних сигнальних шляхів 

та, як виявилося, безпосередньо при взаємодії з ліпідним матриксом мембран.  

Нові аспекти регуляції процесів утворення первинної жовчі жовчними 

кислотами важливі для розробки адекватних підходів для корекції 

жовчосекреторної функції за умов холестатичних уражень печінки. В зв’язку з 

вищезгаданим, дослідження рівня та співвідношення органічних компонентів 

жовчі  тварин при певних відхиленнях в роботі шлунково-кишкового тракту є 

необхідним для оцінки функціонального стану печінки. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Програма та загальна схема досліджень 

 

Метою даної роботи було обрано з’ясування впливу таурину і гліцину на 

окремі ланки жовчнокислотного та ліпідного обміну в печінці щурів за норми 

та при розвитку експериментального цукрового діабету. 

Об’єктом дослідження прийнята регуляція зовнішньосекреторної функції 

печінки щурів, а предметом дослідження - рівень холесекреції, вміст вільних 

та кон’югованих жовчних кислот та основних фракцій ліпідів у жовчі і 

холестеролу в ліпопротеїдах різної щільності, активність маркерних ферментів 

в плазмі крові, компонентів аденілової системи в тканинах щурів з 

алоксаніндукованим цукровим діабетом. 

Для досягнення поставленої мети була розроблена програма і загальна 

схема досліджень (рис. 2.1) та визначені наступні завдання.  

1. Дослідити вплив таурину та гліцину на окремі ланки жовчнокислотного 

та ліпідного обміну в печінці щурів за нормальних умов. 

2. Визначити зміни в жовчнокислотному та ліпідному обміні в печінці 

щурів при моделюванні алоксаніндукованого ЦД. 

3. З’ясувати особливості впливу таурину і гліцину на жовчнокислотний та 

ліпідний обмін у печінці  щурів при алоксаніндукованому цукровому діабеті. 

 4. З’ясувати особливості змін біохімічних показників крові щурів із 

алоксаніндукованим цукровим діабетом та при дії гліцину і таурину.  

5. Дослідити кореляційні зв’язки між визначеними біохімічними 

показниками та провести ієрархічну їх кластеризацію з метою побудови 

прогностичних моделей оцінки особливостей корегуючої дії таурину та гліцину 

на організм щурів з алоксаніндукованим ЦД. 
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Рис. 2.1. Загальна схема досліджень 

Виходячи з намічених завдань та загальної схеми досліджень, було 

сплановано п’ять серій комплексних дослідів. 

У першій серії дослідів на здорових щурах (контрольна група) вивчався 

екзогенний вплив низьких доз таурину - при одноразовому введенні його в дозі 

3,0 мг на 100 грам маси тварин та при трикратному навантаженні ним їх 

організму, на холесекрецію та жовчнокислотний і ліпідний склад їхньої жовчі, а 

також визначення інтенсивності роботи поліферментних систем печінки, що 

забезпечують процеси кон’югації і гідроксилювання жовчних кислот. 

Дослідження проводили на статевозрілих білих нелінійних щурах масою 200 – 

225 г, з яких було сформовано три групи по 6 голів у кожній: контрольна (без 

введення тваринам таурину) та дві дослідні групи (відповідно до двох режимів 

навантаження таурином організму щурів).   

У другій серії дослідів вивчався вплив гліцину в низьких дозах - 4,9 і 9,8 мг 

на 100 грам маси тварин (відповідно перша і друга дослідні групи щурів) на 

концентрації жовчних кислот та їх кон'югатів, а також концентрації основних 
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фракцій ліпідів у жовчі щурів порівняно з контролем (контрольна та дві 

дослідні групи сформовані з 6 щурів у кожній групі). 

У третій серії дослідів за умов моделювання алоксаном цукрового діабету 

у щурів вивчався механізм впливу алоксаніндукованого діабету на 

жовчовидільну функцію печінки, жовчнокислотний склад їхньої жовчі і 

ефективність процесів кон’югації та гідроксилювання жовчних кислот, а також 

з’ясовувалися зміни вмісту компонентів аденілової системи і рівня продуктів 

катаболізму аденілових нуклеотидів в тканинах печінки і підшлункової залози 

щурів, вражених алоксаніндукованим діабетом, порівняно з контрольною 

групою здорових щурів (дослідна і контрольна групи щурів складались з 12 

голів у кожній).  

У четвертій серії дослідів вивчався корегуючий вплив гліцину і таурину 

на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів за умов відтворення у них 

моделі цукрового діабету, перш за все, на жовчнокислотний і ліпідний склад 

їхньої жовчі. Для проведення цих досліджень було сформовано чотири групи з 

статевозрілих білих нелінійних щурів масою 200 – 225 г по 9 голів у кожній: 

контрольна (інтактні щури, не вражені цукровим діабетом) та три дослідні 

групи – І дослідна група щурів з алоксаніндукованим діабетом, котрим не 

вводився гліцин або таурин, ІІ дослідна група щурів з алоксаніндукованим 

діабетом, яким вводився гліцин в дозі 4,9 мг на 100 г маси тіла тварин, і ІІІ 

дослідна група щурів з алоксаніндукованим діабетом, яким одноразово 

вводився таурин в дозі 30 мг на 100 г маси тіла тварин.   

У п’ятій серії дослідів вивчалися зміни в основних біохімічних показниках 

крові щурів при алоксаніндукованому діабеті та під впливом корегуючої дії 

гліцину і таурину (контрольна та три дослідні групи з 6 щурів у кожній групі, 

аналогічні групам з четвертої серії дослідів).  

 

2.2 Відтворення моделі цукрового діабету піддослідних тварин 

 

На сьогодні відомо більше десяти експериментальних моделей цукрового 
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діабету, які застосовуються в науково-медичній практиці. Найпопулярнішим 

методом моделювання ЦД в експериментальних тварин шляхом уведення їм 

певних хімічних речовин визнано використання стрептозотоцину та алоксану, 

які здатні викликати діабет як першого, так і другого типу [18, 35, 104, 135, 163, 

183, 196]. Дійсно певні хімічні речовини зі специфічною будовою молекули, 

такі як алоксан, гіалуронова кислота та інші, при введенні в організм людини 

чи тварин цілеспрямовано надходять до β-клітин панкреатичних островців і 

майже завжди провокують їх загибель. Однак ця вибірковість не повна, 

оскільки з часом після навантаження організму алоксаном спостерігається 

ураження не лише тканин печінки, а й нирок, що пов’язують з транзитарним 

ефектом. Тому в процесі відтворення моделі ЦД алоксаном відмічається 

декілька фаз метаболічних реакцій, котрі вже на дев’ятий день після введення 

препарату переходять в стадію хронічної гіперглікемії. Остання, скоріш за все, 

зумовлена незворотною загибеллю β-клітин підшлункової залози. 

Дослідження проводили на статевозрілих білих нелінійних щурах масою 

200 – 225 г. Тварин утримували у віварії згідно з санітарними нормами на 

повному харчовому раціоні. Всі експерименти виконували відповідно до вимог 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986). З двох сформованих груп 

щурів (по 12 голів у кожній) перша була контрольною, друга – дослідною з 

модельованим алоксановим діабетом.   

Модель експериментального цукрового діабету створювали одноразовим 

введенням алоксану моногідрату (“Sigma”) в ацетатному буфері (рН = 7,38) у 

розрахунку 150 мг/кг ваги тварин після попереднього 24-годинного їх 

голодування при вільному доступі до питної води. На 9-й день після введення 

препарату, що відповідає максимуму розвитку гіперглікемії [18],  в сироватці 

крові щурів визначали наступні біохімічні показники: вміст вільної глюкози та 

загального холестеролу за допомогою автоматичного біохімічного аналізатора 

“FlexorXte i Selestra XL” (Голландія). Після цього проводився «гострий» 

експеримент для забору біологічного матеріалу та дослідження 
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зовнішньосекреторної функції печінки.  

 

2.3 Визначення інтенсивності секреції жовчі печінкою в щурів у гострому 

експерименті 

 

Для дослідження секреторної функції печінки тварин, що перебували під 

уретановим наркозом (100 мг на 100 г маси тіла, внутрішньочеревинно) 

проводили лапаротомію з наступним каналюванням загальної жовчної протоки. 

Після лапаротомії та підведення лігатур у відпрепаровану загальну жовчну 

протоку через надріз у її стінці вводили зонд (зігнута тупа металева голка). По 

зонду в порожнину жовчної протоки вводили тонку порожнисту пластикову 

канюлю з приєднаною поліетиленовою трубкою, з’єднаною з мікропіпеткою.  

Для підтримання впродовж досліду постійної температури тіла тварини та 

для запобігання пересихання розкритої черевної порожнини після лапаротомії і 

канюлювання загальної жовчної протоки двома лігатурами стягували стінки 

черевної порожнини, а на поверхню рани накладали марлеву серветку. 

Інтенсивність секреції жовчі визначали через кожні десять хвилин. Перші 

півгодини після завершення операції і канюлювання загальної жовчної протоки 

відводили на стабілізацію стану тварини та жовчосекреторної  функції печінки. 

Лише через 20 хвилин після канюлювання жовчної протоки розпочинали 

реєстрацію об’ємної швидкості секреції жовчі. Перші три десятихвилинні 

проби жовчі відбирали у кожної піддослідної тварини для визначення 

індивідуального рівня холесекреції. Потім за допомогою інфузійної системи у 

ворітну вену вводили розчинені у фізіологічному розчині відповідні речовини, 

вплив яких досліджували, як на динаміку холерезу, так і на якісні і кількісні 

характеристики складових жовчі. Об’єм введеного у ворітну вену розчину 

препарату в розрахунку 100 мкл на 100 г маси тіла тварини. Після внутрішньо 

портального введення препарату інтенсивність секреції жовчі визначали кожні 

10 хвилин впродовж 2 годин досліду. За одиницю, що характеризує секреторну 

функцію печінки, вважали об’ємну швидкість секреції жовчі, яку 
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розраховували за об’ємом жовчі (мкл), що секретувалася впродовж 1 хв. по 

відношенню до 1 г маси тіла. 

 

2.4 Оцінка якісних і кількісних характеристик жовчі щурів 

 

Для вивчення змін секреторної та біосинтетичної функції печінки нами 

були проаналізовані зміни концентрації жовчних кислот і ліпідів (кількість 

речовини у одиниці об’єму жовчі, мг%). Для розрахунку абсолютного вмісту чи 

дебіту досліджуваних нами органічних компонентів міліарного секрету, 

зокрема окремих фракцій жовчних кислот та ліпідів проводили множення 

концентрації певної речовини у визначеному об’ємі жовчі на весь об’єм 

отриманої проби секрету за півгодинні проміжки часу з послідуючим 

перерахунком на одиницю маси тіла тварини, мг/г маси тіла тварини. 

Враховуючи, що серед основних фракцій ліпідів є безпосередні 

попередники біосинтезу жовчних кислот, а інші відіграють провідну роль в 

підтриманні колоїдостійкості жовчі, було проведено порівняльний аналіз 

спектру основних фракцій ліпідів та розрахунок цілого ряду коефіцієнтів [48, 

69]. Останні характеризують фізико-хімічні властивості жовчі і відображають 

певні особливості перебігу обмінних процесів в клітинах печінки. Для оцінки 

колоїдостійкості жовчі одним із перших визначали холатохолестериновий 

коефіцієнт, котрий розраховували по співвідношенню сумарної концентрації 

жовчних кислот до загального холестеролу. Для визначення біохімічних 

механізмів секреції жовчі визначали: коефіцієнт гідроксилювання 

(співвідношення концентрації тригідроксихоланових до дигідроксихоланових 

жовчних кислот). 

2.4.1 Визначення вмісту жовчних кислот. 

Зібрані впродовж 3-годинного експерименту півгодинні проби жовчі 

аналізували на вміст вільних та кон’югованих жовчних кислот за допомогою 

тонкошарової  хроматографії [38]. Визначення вмісту жовчних кислот у жовчі 

щурів проводили за методикою [48], яка відтворюється наступним чином. 
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До 0,1 мл жовчі додавали 1,8 мл охолодженої екстрагуючої суміші етанол-

ацетон (1:3). Проби витримували впродовж 25 – 30 хвилин в морозильному 

відділенні побутового холоду, після чого центрифугували 10 – 15 хвилин при 

3000 – 4000 об/хв. Екстракт висушується при температурі 37 – 40
о 

С до сухого 

залишку. Сухий залишок 50 – 100 мкл жовчі розчиняли в суміші етанол – вода 

(6:4). Отримані проби наносяться по 5 мкл аплікатором в розмічені точки на 

хроматографі. Хроматографічний розподіл вільних і кон’югованих жовчних 

кислот здійснюється в суміші аміловий ефір оцтової кислоти – толуол – 

бутанол – оцтова кислота – вода (3:1:1:3:1) на тонкошарових пластинах 

“Silufol”. Фракції жовчних кислот ідентифікували за допомогою стандартних 

препаратів та флуоресценції в ультрафіолетовому діапазоні при активації 

сірчаною кислотою. Жовчні кислоти розділялися таким чином: таурохолева 

кислота, суміш таурохенодезоксихолевої та тауродезоксихолевої, глікохолева 

кислота, суміш глікохенодезоксихолевої та глікодезоксихолевої, холева 

кислота, суміш хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот. Таким чином 

отримували від шести до восьми фракцій жовчних кислот. Для кількісного 

визначення вмісту жовчних кислот хроматограми за допомогою денситометра 

сканували у відбитому світлі (λ = 620 нм) ) на приладі ДО – 1м (Ізюмський 

приладобудівний завод, Україна) після фарбування їх модифікованим 

фосфорномолібденовим барвником та попередньою побудовою відповідних 

калібрувальних кривих для окремих фракцій жовчних кислот. Чутливість 

методу складає 0,25 – 0,35 мкг жовчної кислоти в пробі. Концентрацію жовчних 

кислот у пробах жовчі розраховували у мг%. 

2.4.2 Визначення основних фракцій ліпідів у жовчі тварин. 

Кількісне і якісне визначення ліпідів у жовчі щурів проводили методом 

тонкошарової хроматографії удосконаленій в нашій лабораторії [38].     

Відібрану жовч аплікатором по 20 – 50 мкл наносили на попередньо 

розмічений та підписаний простим олівцем фільтрувальний обеззолений папір. 

Цей папір клали на сітчасту підставку, щоб випарувалася вода. Досліджувану 

пробу у вигляді плями на папері подрібнювали ножицями на невеликі 
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шматочки (2×3 мм
2
) і засипали в пробірку з притертою пробкою. Екстракцію 

загальних ліпідів проводили однофазною системою органічних розчинників в 

такому співвідношенні: хлороформ – ацетон – етанол (7:2:1). Кількість суміші 

розчинників екстрагуючої системи беруть у відношенні до проби (20:1). В 

пробірку до подрібненої проби доливали 1 мл розчинника, і на 15 хвилин 

ставили в коливний апарат. Потім зливали в точно зважений бокс, а до проби 

додавали ще два рази по 0,5 мл суміші з 5-хвилинним інтервалом перебування в 

коливному апараті. Отриманий екстракт після випаровування розчинника 

готовий для подальшого аналізу. 

Хроматографічне розділення загальних ліпідів проводили на фабрично 

виготовлених пластинках “Silufol” розміром 15×15 см, попередньо активуючи 

їх впродовж 1 години в термостаті при 110
о 

С. в цей же час в хроматографічну 

камеру для кращого насичення вносили фільтрувальний папір і наливали суміш 

розчинників: гексан – діетиловий ефір – оцтова кислота (Г7:23:1). Сухий 

залишок ліпідів розчиняють в хлороформно-бензольно-ацетоновій суміші 

(1:2:1) в 20 – 100 мкл (в залежності від аналізованої біорідини) і наносили на 

розмічену хроматографу мікрошприцем. 

Розподіл ліпідів в основній фракції, якими є фосфоліпіди, вільний 

холестерол, вільні жирні кислоти, тригліцериди та ефірозв’язаний холестерол, 

відбувається впродовж 11 – 14 хвилин. Після видалення з хроматограф у 

витяжній шафі розчинника, їх фарбували за допомогою скляного лабораторного 

оприскувача 10%-вим розчином фосфорномолібденової кислоти в етанолі. І ще 

вологими клали в термостат, підігрітий до 110
о
С, для проявлення плям ліпідів. 

Для кількісної оцінки ліпідів використовували вітчизняний денситометр ДО-

1М. Концентрацію ліпідів в пробах жовчі визначали у мг%. 

2.4.3. Визначення компонентів аденілової системи.  

Для екстракції нуклеотидів заморожені у рідкому азоті тканини печінки та 

підшлункової залози щурів гомогенізували. Вільні нуклеотиди 

екстрагували впродовж 25 – 30 хв. при температурі 0 – 4
о 

С в розчині 0,8М 

HClO4. Для одержання безбілкових перхлоратних екстрактів гомогенат 
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центрифугували впродовж 15 хв. при 1500 об/хв. (центрифуга Опн – 3V42). 

Відібрану надосадову рідину нейтралізували K2CO3 до значення pH 7,0 і 

повторно центрифугували за тих же умов. Після цього аліквоти надосадової 

рідини наносили на хроматографічні пластинки [38]. Розділення та кількісне 

визначення аденіннуклеотидів на силуфолових пластинках UV– 254 

здійснювали за раніше описаним методом. Денситометрію пластин при їх UV 

(260 нм) опроміненні здійснювали за допомогою денситометра CS – 920 

“Shimadzu” (Японія). Вміст досліджуваних сполук (АМФ, АДФ та АТФ) у 

хроматографічних плямах визначали за допомогою калібрувальних кривих. 

Разом з тим, на даних хроматограмах були виявлені та ідентифіковані інші 

метаболіти пуринового обміну. Окрім цього були проведені розрахунки 

співвідношень компонентів аденілової системи та енергетичного потенціалу в 

досліджуваних тканинах.  

 

2.5 Визначення біохімічних показників крові щурів в нормі та при           

цукровому діабеті 

 

Одночасно в сироватці крові щурів (на дев’ятий день після введення 

алоксану) визначали наступні біохімічні показники: рівень вільної глюкози, 

креатиніну, сечової кислоти, а також вміст вільного фосфору та активність 

лужної фосфатази за допомогою автоматичного біохімічного аналізатора 

“FlexorXL” “SebetraXL” (Голландія). 

В даній роботі аналіз біохімії крові у щурів контрольної та трьох дослідних 

груп проводився за 24 біохімічними показниками у відповідності з програмою і 

методикою досліджень, що наведені в п.2.1, і умовно можна підрозділити на 

декілька підгруп. Так до показників, що характеризують ліпідний профіль 

біохімії крові (ЛП) визначався комплексом з 11 показників, що склало 45,8 % 

від загальної кількості досліджених показників, а саме: загальний холестерин, 

тригліцериди, вміст холестеролу в ліпопротеїдах високої щільності (ЛПВЩ), 

низької щільності (ЛПНЩ), дуже низької щільності (ЛПДНЩ), частки вмісту 
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холестеролу ЛПВЩ, ЛПНЩ  і ЛПДНЩ в загальному холестерині, сумарний 

вміст холестеролу ЛПНЩ і ЛПДНЩ та його частка  в загальному холестерині,  

холестериновий коефіцієнт атерогенності (співвідношення сумарного вмісту 

холестеролу ЛПНЩ і ЛПДНЩ до вмісту холестеролу ЛПВЩ).   

До другого комплексу (ферментний профіль, ФП) з 5 показників увійшли 

ферменти: альфа-амілаза, фосфатаза лужна, аланінамінотрансфераза, 

аспартатамінотрансфераза і лактатдегідрогеназа. До третього комплексу 

(обмінний профіль, ОП) увійшли 8 показників, які характеризували обмін 

вуглеводів (глюкоза), обмін білків (сечовина, креатинін) мінеральний і водно-

сольовий обміни (сечова кислота, вміст заліза, кальцію, магнію і фосфору). 

 

2.6 Статистична обробка результатів досліджень з застосуванням            

кореляційного та кластерного аналізів 

 

Математичну обробку дослідних даних, отриманих при проведенні 

зазначених в п. 2.1 п’яти серій досліджень,  проводили з використанням методів 

математичної статистики, багатовимірного статистичного аналізу, у тому числі 

кореляційного, факторного і кластерного аналізів [28], та пакету статистичної 

комп’ютерної програми SPSS-13,0. При перевірці статистичних гіпотез із 

застосуванням t-критерію Ст’юдента критичний рівень значущості приймався 

відповідно до р<0,05. Зміни показників в порівнювальних варіантах вважались 

достовірними при р<0,05, а при р<0,10 вони враховувались як тенденції [22].   

Одним з ефективних методів багатовимірного статистичного аналізу 

біохімічних процесів, що відбуваються в організмі людини або тварин при 

цукровому діабеті, який за своєю природою є гетерогенним захворюванням з 

мультифакторністю свого ґенезу, може вважатися кластерний аналіз, в даній 

роботі  -  метод ієрархічної кластеризації досліджуваних показників за ознакою 

кількості і щільності кореляційних зв’язків між ними. Введені в табл. 2.1 і табл. 

2.2 скорочені позначення біохімічних показників у вигляді символів з 

використанням букв латинського та грецького алфавітів дозволили спростити 
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їхнє подальше застосування як при математичній обробці дослідних даних, так 

і при оформленні отриманих результатів. 

Таблиця 2.1 

Позначення показників, які визначались при дослідженні холесекреції та 

біохімічного складу жовчі щурів 

№ 

п/п 
Показники 

Прийняті 

позначення 

Введені 

позначення 

Одиниці 

виміру 

1 Об’ємна швидкість секреції жовчі    мг/(г∙хв) 

2 Жовчнокислотний склад жовчі (концентрація вмісту жовчних кислот): 

2.1 Сумарний вміст жовчних кислот  ЖК Z0 мг% 

2.1.1 Кон’юговані жовчні кислоти КЖК σ1 (Z1) мг% 

1 Таурохолева кислота ТХК А1 (Z2) мг% 

2 
Суміш таурохенодезоксихолевої і 

тауродезоксихолевої кислот 

ТХДХК+ 

ТДХК 
А2 (Z3) мг% 

3 Глікохолева кислота ГХК А3 (Z4) мг% 

4 
Суміш глікохенодезоксихолевої і 

глікодезоксихолевої кислот 

ГХДХК+ 

ГДХК 
А4 (Z5) мг% 

2.1.2 Вільні жовчні кислоти ВЖК σ2 (Z6) мг% 

1 Холева кислота ХК А5 (Z7) мг% 

2 
Суміш хенодезоксихолевої і 

дезоксихолевої кислот  

ХДХК+ 

ДХК 
А6 (Z8) мг% 

2.2 Таурокон’юговані жовчні кислоти ТКЖК А1+А2 (Z12) мг% 

2.3 Глікокон’юговані жовчні кислоти ГКЖК А3+А4 (Z11) мг% 

2.4 Дигідроксихоланові жовчні кислоти ДГЖК 
А2+А4+А6 

(Z10) 
мг% 

2.5 Тригідроксихоланові жовчні кислоти ТГЖК 
А1+А3+А5 

(Z9) 
мг% 

2.6 Коефіцієнт кон’югації ЖК КК КК (Z13) – 

2.7 Коефіцієнт гідроксилювання ЖК КГ КГ (Z14) – 

2.8 
Співвідношення глікокон’югованих і 

таурокон’югованих ЖК 
КС КС (Z15) – 

3 Ліпідний склад жовчі (концентрація основних фракцій ліпідів): 

3.1 Фосфоліпіди ФЛ Y1 мг% 

3.2 Холестерин ХС Y2 мг% 

3.3 Вільні жирні кислоти ВЖрК Y3 мг% 

3.4 Тригліцериди ТГ Y4 мг% 

3.5 Ефіри холестерину ЕХС Y5 мг% 
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Таблиця 2.2 

Позначення показників, які визначались при біохімічному аналізі крові в 

досліджених групах щурів  

№ 

п/п 
Показники, вміст компонентів 

Прийняті 

позначення 

Введені 

позначення 

Одиниці 

виміру 

1 Сечовина – Х1 ммоль/л 

2 Креатинін – Х2 мкмоль/л 

3 Сечова кислота – Х3 мкмоль/л 

4 Холестерин загальний – Х4 ммоль/л 

5 Тригліцериди – Х5 ммоль/л 

6 Ліпопротеїди високої щільності  ЛПВЩ Х6 ммоль/л 

7 Альфа-амілаза – Х7 од/л 

8 Фосфатаза лужна  ФФЛ Х8 од/л 

9 Аланінамінотрансфераза  АлАТ Х9 од/л 

10 Аспартатамінотрансфераза  АсАТ Х10 од/л 

11 Лактатдегідрогеназа  ЛДГ Х11 од/л 

12 Залізо Fe Х12 ммоль/л 

13 Кальцій Ca Х13 ммоль/л 

14 Магній Mg Х14 ммоль/л 

15 Фосфор  P Х15 ммоль/л 

16 Глюкоза – Х16 ммоль/л 

17 
Холестериновий коефіцієнт 

атерогенності  
КА Х17 – 

18 
Холестерин ліпопротеїдів низької 

щільності 
ЛПНЩ Х18 ммоль/л 

19 
Холестерин ліпопротеїдів дуже 

низької щільності 
ЛПДНЩ  Х19 ммоль/л 

20 
Частка  холестерину ЛПВЩ  в 

загальному холестерині   
– a1 % 

21 
Частка  холестерину ЛПНЩ в 

загальному холестерині 
– a2 % 

22 
Частка  холестерину ЛПДНЩ  в 

загальному холестерині 
– a3 % 

23 

Частка сумарного вмісту 

холестерину  ЛПНЩ і ЛПДНЩ в 

загальному холестерині            

– a4 % 

24 
Сумарний вміст холестерину 

ЛПНЩ і ЛПДНЩ 
– b ммоль/л 

 

В наступному розділі зустрічаються додаткові показники, які вводяться 

для інтегральних оцінок особливостей перебігу процесів або характеру змін 

досліджуваних параметрів, та наведені формули для їх визначення.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1 Вплив таурину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі інтактних 

щурів 

 

3.1.1  Жовчнокислотний склад жовчі щурів за дії таурину. 

У складі печінкового секрету більшості тварин та людини знайдено 

кон’югати таурину з жовчними кислотами. Можна припустити, що таурин 

здатний впливати не тільки на хімічний склад жовчі, а й регулювати 

інтенсивність жовчоутворення, оскільки він модулює активність холестерол-7α-

гідролази, одного з ключових ферментів синтезу жовчних кислот [14, 123, 195].  

Окрім того, таурин як сульфуровмісна амінокислота може здійснювати 

осморегуляторні, цитопротекторні, нейромедіаторні функції [25, 190], брати 

певну участь в регуляції прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах 

печінки [7, 186], а як субстрат процесу кон’югації з жовчними кислотами, може 

бути і лімітуючим фактором перебігу метаболічних процесів, що забезпечують 

жовчоутворення в печінці тварин та людини [42, 166, 187, 191].  

Метою даного дослідження було з’ясування впливу низьких доз таурину 

на жовчовидільну функцію та ефективність процесів кон’югації та 

гідроксилювання в тканинах печінки щурів. 

Результати проведеного експерименту не підтверджують достовірних змін 

об’ємної швидкості секреції жовчі при одноразовому введенні таурину 

напередодні досліджень жовчосекреторної функції печінки у піддослідних 

щурів. Уведення таурину впродовж трьох днів також не впливає на швидкість 

секреції жовчі порівняно з контрольними тваринами, яким одночасно вводили 

зондом відповідну кількість дистильованої води. Однак, проведений за 

допомогою тонкошарової хроматографії аналіз наявного спектру в жовчі 

вільних та кон’югованих жовчних кислот показав суттєві відмінності, як в 

якісному, так і в кількісному складі даних органічних складових залежно від 
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режиму навантаження організму щурів таурином. Зокрема, у піддослідних 

щурів спостерігалось посилення секреції печінкою із жовчю таурокон’югатів 

жовчних кислот порівняно з відповідним контролем (табл. 3.1). Так, рівень 

секреції таурохолевої кислоти збільшувався майже однаково, на 53,3–53,8 % 

(р< 0,05) як при одноразовому, так і при триразовому введенні таурину. 

Таблиця 3.1 

 Вплив таурину на секрецію жовчних кислот (мкг/(г·хв.); M ± m; n = 6) 

Жовчні  

кислоти 

Режим навантаження 

Одноразове Трьохкратне 

Контроль Дослід Контроль Дослід 

ТХК 3,45 ± 0,12 5,28 ± 0,60* 2,49 ± 0,02 3,83 ± 0,19*** 

ТХДХК + ТДХК 3,17 ± 0,15 4,37 ± 0,16*** 2,20 ± 0,01 3,46 ± 0,17*** 

ГХК 2,81 ± 0,21 3,04 ± 0,33 2,89 ± 0,15 1,08 ± 0,05*** 

ГХДХК + ГДХК 0,28 ± 0,01 0,22 ± 0,03
+ 

0,29 ± 0,01 0,09 ± 0,01** 

ХК 0,33 ± 0,01 0,28 ± 0,01** 0,23 ± 0,01 0,3 ± 0,01*** 

ХДХК + ДХК 0,16 ± 0,01 0,05 ± 0,01*** 0,11 ± 0,004 0,02 ± 0,01*** 

Примітка. Різниця достовірна порівняно з контролем на рівні значущості:  
+
 – р ≤ 0,10; * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.  

Ефективність біосинтезу тауродигідроксихоланових кислот у печінці 

піддослідних щурів суттєво відрізнялась за різних режимів навантаження 

таурином (табл. 3.1). Під час одноразового введення таурину рівень секреції 

суміші таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот зростав лише на 

37,9 % (p≤ 0,05), а в разі багаторазового курсового ведення – на 57,3 % (p≤ 

0,01). Очевидно, що екзогенний таурин, уведений per os, сприяв підсиленню 

роботи поліферментних систем у клітинах печінки щурів, що забезпечують 

кон’югацію його з холевою (ХК), хенодезоксихолевою (ХДХК) і 

дезоксихолевою (ДХК) жовчними кислотами, про що свідчить достовірне 

зростання рівня таурокон’югованих похідних цих кислот. Біологічна 

доцільність кон’югації жовчних кислот полягає в тому, що тауро- і 

глікокон’югати жовчних кислот більш водорозчинні й виявляють менш 

ушкоджувальну дію на клітини печінки й жовчовивідних шляхів. 

Рівень секреції глікохолевої та суміші глікохенодезоксихолевої і 

глікодезоксихолевої кислот за одноразового введення таурину порівняно з 
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контролем достовірно не змінювався. Водночас трикратне введення таурину 

піддослідним щурам достовірно знижувало ефективність роботи 

поліферментних систем у гепатоцитах, що забезпечують кон’югацію ЖК з 

гліцином (табл. 3.1). Про це свідчило зниження на 61,4 % (p≤ 0,01) секреції 

суміші глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот у жовчі 

піддослідних щурів. Вільні ЖК, такі як холева, хенодезоксихолева та 

дезоксихолева, за умов курсового введення таурину визначались у незначних 

кількостях. Це в певній мірі може бути наслідком підвищеного їх використання 

в процесах кон’югації з таурином [4, 5]. 

Аналіз динаміки коефіцієнтів кон’югації та гідроксилювання жовчних 

кислот (табл. 3.2) при навантаженні організму щурів таурином вказує на суттєві 

зміни метаболічних процесів, що забезпечують жовчоутворення в печінці. 

                                                                                                                Таблиця 3.2 

Вміст жовчних кислот та коефіцієнти їх кон’югації і гідроксилювання при 

навантаженні організму інтактних щурів таурином(M ± m, n = 28) 

Досліджені показники 

Режим навантаження 

Одноразове Трьохкратне 

Контроль Дослід Контроль Дослід 

Коефіцієнт кон’югації (КК) 

Кон’юговані ЖК (мг%) 425,9±7,43 472,8±6,02
*** 

399,8±4,89 523,0±7,23
*** 

Вільні ЖК (мг%) 21,8±0,21 18,2±0,31
*** 

23,6±0,26 9,2±0,10
*** 

КК 19,5±0,38 25,9±0,55
*** 

16,9±0,27 56,8±0,99
*** 

Коефіцієнт гідроксилювання (КГ) 

Тригідроксихоланові ЖК 

(мг%) 
321,5±5,58 361,1±5,89

*** 
308,0±4,93 379,2±6,04

*** 

Дигідроксихоланові ЖК 

(мг%) 
142,4±4,33 136,2±4,01 133,4±3,34 146,0±6,33 

КГ 2,3±0,08 2,7±0,09
** 

2,3±0,07 2,6±0,10
* 

Співвідношення гліко-  до таурокон’югатів жовчних кислот (КС) 

Глікокон’юговані ЖК (мг%) 165,9±4,17 178,2±3,04
* 

144,2±2,24 147,4±1,29 

Таурокон’юговані ЖК (мг%) 260,0±6,15 294,6±5,20
*** 

255,6±4,35 375,6±7,12
*** 

КС 0,64±0,022 0,60±0,015 0,56±0,129 0,39±0,008 

Примітка. «+», «*», «**»  та «***» – різниця порівняно з контролем значуща відповідно на 

рівні p≤ 0,10; p≤ 0,05; p≤ 0,01 та p≤ 0,001. 

Зокрема зростання коефіцієнта кон’югації більш, ніж удвічі було 

забезпечено значним посиленням біосинтезу таурокон’югованих жовчних 
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кислот. В той час незначне збільшення коефіцієнта гідроксилювання свідчить 

про більшу вираженість в біосинтезі даних метаболітів за участю 

мітохондріальних ферментів. Такий комплексний вплив таурину на процеси 

жовчоутворення відкриває напрямок у використанні інших субстратів для 

відпрацювання оптимальних умов при коригуванні чи підвищенні 

колоїдостійкості жовчі тварин та людини.  

Активація поліферментних систем, які забезпечують кон’югацію з 

таурином, певною мірою загальмувала кон’югацію жовчних кислот з гліцином, 

що наочніше виявилося в разі тривалого навантаження організму тварин даним 

препаратом. Останнє в першу чергу зумовило суттєві зміни в співвідношенні 

гліко- до тауропохідних жовчних кислот і частково в коефіцієнті 

гідроксилювання, що могло бути наслідком зміни перебігу в інших ланках 

обміну речовин. Отже, таурин бере активну участь в регуляції широкого 

спектру фізіологічних та біохімічних процесів, тісно пов’язаних з 

особливостями відтворення печінкою жовчосекреторної функції. 

Встановлений комплексний вплив таурину на процеси жовчоутворення 

відкриває напрямок у використанні інших субстратів для відпрацювання 

оптимальних умов при коригуванні колоїдостійкості жовчі тварин та людини.  

3.1.2 Ліпідний склад жовчі щурів при навантаженні їх організму таурином. 

Здатність таурину зменшувати рівень холестерину в крові  і печінці щурів, 

що пов’язується з його супресуючим ефектом на секрецію тригліцеридів, 

раніше було доведено в ряді робіт [47, 50]. Гепатопротекторні властивості 

таурину, активізація метаболічних процесів в печінці, підвищення її 

функціональної активності під впливом таурину встановлено за різних 

патологічних станів [59]. Втім, загальний позитивний вплив таурину на 

ліпідний обмін  має пояснення на рівні припущень. Тому одним із завдань даної 

роботи було з’ясування впливу таурину на ліпідний склад жовчі.  

Результати цього аналізу свідчать, що за одноразового введення таурину 

щурам дослідної групи у складі їх жовчі достовірно збільшується вміст 

фосфоліпідів, вільного холестерину та його ефірів (відповідно на 27,4 % 
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(p≤0,01), 39,6 % (p≤ 0,001) і 32,1% (p≤ 0,001)  порівняно з контролем) (табл. 

3.3). Водночас встановлено зменшення вмісту вільних жирних кислот на 18,5 % 

(p≤ 0,05) і тригліцеридів – на 15,6 % (p≤ 0,05) у порівнянні з контролем.  За 

трьохразового введення таурину ще більше зростає вміст фосфоліпідів (на 38,1% 

(p≤ 0,001)), але вільний холестерин збільшується тільки на 14,2 % (p≤ 0,1), а 

вміст ефірів холестеролу при цьому навіть зменшується. Зміни вмісту вільних 

жирних кислот, тригліцеридів та ефірів холестерину в жовчі щурів за 

трьохразового навантаження таурином залишаються на рівні одноразового. 

Таблиця 3.3 

Концентрація основних ліпідів у жовчі щурів при різних схемах                

навантаження їх організму таурином, мг% (M ± m; n = 6) 

Ліпідні фракції 

Однократне введення Трьохкратне введення 

Контрольна 

група 
Дослідна Контроль Дослід 

Фосфоліпіди 72,2 ± 2,9 92,0 ± 3,2** 64,1 ± 2,3 88,5 ± 2,9*** 

Холестерин вільний 22,7 ± 1,3 31,7 ± 1,4*** 25,4 ± 1,2 29,0 ± 1,5
+
 

Жирні кислоти вільні 14,6 ± 0,6 11,9 ± 0,7* 18,5 ± 0,7 22,7 ± 0,9** 

Тригліцериди 3,2 ± 0,11 2,7 ± 0,14* 2,9 ± 0,11 3,2 ± 0,15 

Ефіри холестерину 5,6 ± 0,21 7,4 ± 0,23*** 6,3 ± 0,18 4,5 ± 0,25*** 

Холатохолестериновий  

коефіцієнт 
15,82 12,56 13,56 15,89 

Примітка. Різниця достовірна порівняно з контролем на рівні значущості:  
+
 – р ≤ 0,10; * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.  

Холатохолестериновий коефіцієнт, що визначається як співвідношення 

суми концентрацій жовчних кислот і холестерину, є одним з основних 

показників літогенних властивостей жовчі [48]. За одноразового введення 

таурину щурам цей показник їхньої жовчі знизився на 20,6 % порівняно з 

контролем, а за трьохразового –  збільшився на 17,2 %.   

Отже, зміни ліпідного складу жовчі щурів при введенні таурину 

визначаються режимом його застосування. Більш тривале введення таурину за 

трьохразового навантаження сприяє підвищенню вмісту фосфоліпідів, 

зменшенню вільного холестеролу в жовчі щурів і покращенню її 

колоїдостійкості.  
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3.2 Вплив гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі інтактних 

щурів 

 

3.2.1  Жовчнокислотний склад жовчі щурів за дії гліцину. 

Оскільки в більшості плацентарних тварин функціональна активність 

жовчі забезпечується кон’югатами жовчних кислот не тільки з таурином, але й 

з гліцином, метою другої серії дослідів  було з’ясування впливу екзогенного 

гліцину на жовчнокислотний склад жовчі  щурів. Результати проведеного 

досліду не підтверджують достовірних змін об’ємної швидкості секреції жовчі.  

Проведений за допомогою тонкошарової хроматографії аналіз вмісту 

вільних та кон’югованих жовчних кислот показав (Додаток А.1, табл. 3.4 ) певні 

відмінності жовчнокислотного складу жовчі контрольної і дослідних груп 

щурів, що відрізнялись дозою навантаження їх організму гліцином. Так, у 

щурів І дослідної групи, що отримували 4,86 мг/кг гліцину, вміст кон’югованої 

з цією амінокислотою ХК на початку трьохгодинного експерименту на 25,2 %, 

а суміші ТХДХК з ТДХК – на 21,6 %  перевищив відповідні показники 

контрольної групи (табл. 3.4, табл. 3.5). У щурів цієї дослідної групи під 

впливом гліцину також відбувалось достовірне підвищення концентрації 

таурокон’югованих ЖК. Так, вміст ТХК у щурів І дослідної групи на початку 

трьохгодинного експерименту перевищив контроль на 17,6 %, а суміші ТХДХК 

з ТДХК – на 12,8 %. Водночас у щурів І дослідної групи під впливом гліцину 

концентрація вільної ХК зменшилась на 33,1 %, а суміші ХДХК  з ДХК – на 

23,4 %. У щурів ІІ дослідної групи, що отримували подвоєну дозу гліцину 

впродовж 9 діб, підвищення концентрацій кон’югованих ЖК відбувалось більш 

повільно. Достовірне порівняно з контролем (на 21,2 %) збільшення вмісту 

встановлено тільки для глікохолевої кислоти, що супроводжувалось зниженням 

вмісту вільної ХК. Отже, пряма субстратна залежність процесів кон’югації ЖК 

з гліцином прослідковується тільки у певному інтервалі його концентрацій. 

Ймовірно, при застосуванні цієї амінокислоти у підвищених дозах кон’югація 

набуває більш складного і менш прогнозованого характеру. 
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Таблиця 3.4 

Концентрація жовчних кислот в жовчі щурів за дії гліцину  

(мг%;  M ± m; n = 6) 

№№  

п/п 

Жовчні 

 кислоти 

Групи  

щурів 

Проміжки часу відбору 30-хвилинних проб жовчі, хв. 

30 60 90 120 150 180 

1 
ТХК 

(А1) 

Контрольна 162,60±5,31 158,38±5,19
 

155,23±4,95 150,80±5,12 145,27±5,11 138,83±5,50 

І дослідна 191,22±3,60
** 

191,33±2,84
*** 

189,75±3,19
*** 

184,03±2,80
*** 

180,10±2,84
*** 

175,35±3,22
*** 

ІІ дослідна 177,53±5,18
+ 

177,23±4,61
* 

173,67±4,33
* 

169,45±4,28
* 

165,43±4,25
* 

161,22±3,99
** 

2 
ТХДХК+ 

ТДХК 

(А2) 

Контрольна 84,58±2,859 85,07±2,791 83,37±3,236 78,98±3,058 75,85±3,013 71,63±3,092 

І дослідна 95,37±3,069
* 

95,97±3,004
** 

92,32±2,875
+ 

88,63±2,470
* 

85,02±2,512
* 

81,40±2,400
* 

ІІ дослідна 86,27±2,522 86,50±2,793 85,42±2,537 81,73±2,510 79,12±2,044 77,03±1,888 

3 
ГХК 

(А3) 

Контрольна 136,05±6,085 137,47±3,470 132,97±3,365 128,30±3,420 124,10±3,795 119,95±3,722 

І дослідна 170,27±3,506
*** 

172,75±3,407
*** 

169,87±2,656
*** 

166,83±2,540
*** 

162,70±2,360
*** 

161,03±2,671
*** 

ІІ дослідна 164,85±1,992
** 

162,42±1,362
*** 

159,38±1,045
*** 

155,93±1,204
*** 

152,47±1,207
*** 

150,55±1,669
*** 

4 
ГХДХК+ 

ГДХК 

(А4) 

Контрольна 26,13±1,626 25,40±0,900 24,35±0,785 22,45±1,214 20,65±1,352 19,77±1,632 

І дослідна 31,77±1,184
** 

29,73±1,662
* 

28,33±1,106
* 

26,15±0,851
* 

24,35±0,785
* 

24,28±0,791
* 

ІІ дослідна 27,95±1,459 28,25±1,100
+ 

26,38±0,949 25,08±1,029 24,32±1,450
+ 

23,00±1,328 

5 
ХК 

(А5) 

Контрольна 23,40±2,205 22,70±1,451 21,88±1,458 20,45±1,572 19,53±1,136 20,20±1,232 

І дослідна 15,65±0,819
** 

16,60±0,929
** 

16,37±0,867
** 

16,15±0,579
* 

15,47±0,744
* 

16,45±0,791
* 

ІІ дослідна 16,70±0,553
* 

17,25±0,358
** 

15,98±0,529
** 

14,88±0,610
** 

15,62±0,530
* 

15,28±0,866
** 

6 
ХДХК+ 

ДХК 

(А6) 

Контрольна 9,617±0,784 9,050±0,864 8,883±0,628 8,750±0,574 8,300±0,389 8,217±0,594 

І дослідна 7,367±0,302
* 

7,817±0,402 7,533±0,393
+ 

7,217±0,364
* 

7,150±0,358
+ 

7,300±0,268 

ІІ дослідна 8,083±0,365 8,183±0,299 8,000±0,175 7,950±0,251 7,767±0,108 7,850±0,131 

Примітка. «
+
», «

*
»,  «

**
»  та «

***
» – відповідно різниця порівняно з контролем значуща на рівні p < 0,10; p < 0,05; p < 0,01 

та p < 0,001. 

 



53 

 

                                                                                                                                                                                    Таблиця 3.5 

Статистична оцінка впливу гліцину на вміст жовчних кислот  (концентрація, мг %; M ± m; n = 36) 

№№ 

п/п 

Жовчні  

кислоти 

Статистичні  

показники 

Контрольна 

група 
Перша дослідна група Друга дослідна група 

Значення  

показника 

Значення  

показника 

Зміна відносно 

контролю, % 

Значення  

показника 

Зміна відносно 

контролю, % 

1 
ТХК 

(А1) 

<x> (середнє) 151,85±2,38 185,29±1,55
*** 

+22,0 170,76±1,96
*** 

+12,45 

νσ, % (коеф. варіації) 9,42 5,03 – 46,60 6,92 – 26,54 

R (розмах) 58,5 35,0 – 40,17 50,4 – 13,85 

max 180,2 203,6 +12,98 201,8 +11,99 

2 
ТХДХК+ 

ТДХК 

(А2) 

<x> 79,91±1,411 89,78±1,371
*** 

+12,35 82,68±1,099 +3,47 

νσ, % 10,60 9,16 – 13,58 7,98 – 24,72 

R 31,8 33,3 +4,72 25,3 – 20,44 

max 95,9 105,5 +10,01 95,7 – 0,21 

3 
ГХК 

(А3) 

<x> 129,81±1,88 167,24±1,30
*** 

+28,83 157,60±1,02
*** 

+21,41 

νσ, % 8,68 4,67 – 46,20 3,90 – 55,07 

R 49,9 31,6 – 36,67 28,6 – 42,68 

max 154,1 185,7 +20,51 172,8 +12,13 

4 
ГХДХК+ 

ГДХК 

(А4) 

<x> 23,12±0,632 27,42±0,628
*** 

+18,16 25,83±0,566
** 

+11,72 

νσ, % 16,39 13,73 – 16,23 13,16 – 19,71 

R 17,5 14,3 – 18,28 15,3 – 12,57 

max 31,7 35,2 +11,04 32,6 +2,84 

5 
ХК 

(А5) 

<x> 21,36±0,631 16,11±0,309
*** 

– 24,58 15,95±0,263
*** 

– 25,33 

νσ, % 17,72 11,50 – 35,10 9,89 – 44,19 

R 16,2 7,9 – 51,23 6,7 – 58,64 

max 31,7 20,5 – 35,33 19,1 – 39,75 

6 
ХДХК+ 

ДХК 

(А6) 

<x> 8,803±0,261 7,397±0,138
*** 

– 15,97 7,972±0,094
*** 

– 9,44 

νσ, % 17,77 11,19 – 37,03 7,05 – 60,33 

R 7,1 3,3 – 53,52 2,3 – 67,61 

max 12,8 9,2 – 28,12 9,2 – 28,12 

Примітка. «
**

»  та «
***

» – різниця порівняно з контролем значуща відповідно на рівні p < 0,01 та p < 0,001.  
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Впродовж трьохгодинного експерименту вміст кон‘югованих з гліцином   

ЖК поступово зменшувався в жовчі щурів усіх груп. Втім, більш сталим цей 

показник виявився для щурів І дослідної групи: зниження вмісту 

глікокон’югованих ЖК склало 13,9 %, 8,3 % і 10,0 % для контрольної, І і ІІ 

дослідних груп відповідно і наприкінці досліду їх концентрація у І дослідної групи 

перевищила цей показник для контролю на 32,6 %, а ІІ дослідної – на 24,3 %.   

Вміст кон’югованих з таурином ЖК у жовчі щурів також поступово 

знижувався в усіх групах щурів, але в дослідних групах, ці зміни відбувались 

більш повільно і в кінці трьохгодинного експерименту вміст таурокон’югованих 

ЖК у жовчі щурів І дослідної групи на 22,0 % перевищив відповідний 

контрольний показник, а ІІ дослідної групи менш суттєво, на 7,5 %. Що 

стосується динаміки вільних ЖК впродовж трьохгодинного експерименту, то 

достовірні зміни їхньої концентрації встановлено тільки для щурів контрольної 

групи. За середнім рівнем кон’югованих ЖК впродовж трьохгодинного 

експерименту І дослідна група щурів перевищила відповідний показник 

контрольної групи на 22,3 %, а ІІ дослідна – тільки на 13,6 %. Середній рівень 

вільних ЖК у щурів дослідних груп нижчий за контроль на 22,0 % і 20,7 % 

відповідно, а за середнім умістом усіх ЖК у жовчі контрольна група щурів 

поступається І і ІІ дослідним  на 19,1 % та 11,1 % відповідно. Привертає увагу 

більш висока мінливість концентрацій вільної холевої кислоти та її кон’югатів 

порівняно з відповідними показниками суміші ХДХК з ДХК.  

Співвідношення кон’югованих та вільних жовчнх кислот свідчить про 

активність ферментних систем гепатоцитів, що забезпечують процеси 

кон’югації [48]. Зазначені зміни ЖКО жовчі щурів під впливом гліцину 

зумовили збільшення середнього значення коефіцієнта кон’югації для І 

дослідної групи щурів на 56,8 %, а ІІ дослідної  – на 43,1 % (табл. 3.6).  

Коефіцієнт гідроксилювання, що визначається співвідношенням 

диоксихоланових до триоксихоланових кислот і характеризує ефективність 

процесів гідроксилювання в печінці [192], в обох дослідних, порівняно з 

контрольною групою, підвищився несуттєво (на 9,3 і 9,0 % відповідно). 
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Отже, застосування гліцину в запропонованому режимі в обох групах щурів 

сприяло активізації процесів жовчоутворення з інтенсифікацією процесів 

кон’югації. Втім, збільшення дози гліцину з 4,9 (І дослідна група) до 9,8 мг/г  (ІІ 

дослідна група) частково знизило ефективність роботи поліферментних систем, 

що забезпечують синтез ЖК (на 7,8 % порівняно з І дослідною групою), а також 

тих  поліферментних систем, що каталізують кон’югацію жовчних кислот з 

гліцином і таурином. 

Таблиця  3.6 

Вплив гліцину на активацію процесів кон’югації жовчних кислот 

Жовчні кислоти, їх 

кон’югати та 

оціночні  

коефіцієнти  

Концентрації жовчних кислот та оціночні коефіцієнти  

Контроль І дослідна група ІІ дослідна група 

Значення 

показника 

Значення 

показника 

Зміна 

відносно  

контролю, 

% 

Значення 

показника 

Зміна 

відносно  

контролю, 

% 
Таурокон’юговані 

ЖК  
231,8±5,75 275,7±4,87 18,7 253,4±4,32 9,4 

Глікокон’юговані 

ЖК  
152,9±3,87 194,7±3,03 27,3 183,4±3,13 20,0 

Співвідношення 

ГКЖК до ТКЖК 
0,660±0,002 0,706±0,004 7,0 0,724±0,002 9,7 

Кон’юговані ЖК 384,7±9,60 470,4±7,84 22,3 436,9±7,42 13,6 

Вільні ЖК 30,16±0,82 23,51±0,26 –22,0 23,92±0,41 –20,7 

Коефіцієнт Кк  12,762±0,137 20,012±0,341 56,8 18,263±0,181 43,1 

Коефіцієнт Кг 2,713±0,023 2,966±0,051 9,3 2,957±0,020 9,0 

Таким чином, гліцин у меншій апробованій дозі (4,9 мг/100 грам маси тіла 

тварин) більш суттєво сприяв посиленню у печінці здорових щурів процесів 

кон’югації жовчних кислот не лише з цією амінокислотою, а й з таурином, що 

супроводжувалося значним зростанням коефіцієнта кон’югації. 

3.2.2 Ліпідний склад жовчі щурів при навантаженні їх організму гліцином. 

Якщо інформація про позитивний вплив таурину на ліпідний склад печінки 

за різних патологічних станів в науковій літературі є підтвердженою 

неодноразово, то набагато менше даних про вплив на ліпідний обмін гліцину  

[48]. Тому  зміни ліпідного склад жовчі щурів за дії гліцину досліджено більш 

детально (Додаток А.2, табл. 3.7 – 3.9). 
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Таблиця 3.7 

Концентрації основних фракцій ліпідів в жовчі щурів під впливом гліцину  

(концентрація, мг%;  M ± m; n = 6) 

№№ п/п 
Фракції  

ліпідів 

Групи  

щурів 

Проміжки часу відбору 30-хвилинних проб жовчі, хв. 

30 60 90 120 150 180 

1 
Фосфоліпіди 

(Y1) 

Контрольна 64,28±3,067 64,67±2,622 63,53±2,342 60,52±2,310 58,77±2,270 57,58±2,134 

І дослідна 66,23±1,942 66,80±1,777
 

66,25±1,556 63,38±1,221 60,53±1,225
 

59,60±1,242
 

ІІ дослідна 67,30±2,092
 

68,77±1,918 71,78±1,803
* 

74,35±1,869
*** 

73,40±2,645
** 

70,72±2,132
** 

2 
Холестерин 

(Y2) 

Контрольна 24,45±1,252 24,90±1,143 24,55±0,811 23,42±0,695 22,15±0,646 21,28±0,949 

І дослідна 24,83±0,898
 

24,75±0,941
 

25,15±1,113
 

23,30±0,859
 

22,07±0,902
 

21,27±0,748
 

ІІ дослідна 25,77±1,545 26,27±0,877 28,93±1,361
* 

30,20±1,604
** 

29,18±1,692
** 

27,15±1,497
** 

3 
Вільні жирні  

кислоти (Y3) 

Контрольна 13,17±1,288 12,50±0,822 13,38±0,630 13,75±0,469 13,05±0,588 12,15±0,796 

І дослідна 13,62±1,132
 

13,65±1,216 12,67±1,145 12,80±1,065 13,50±1,080 13,93±0,943 

ІІ дослідна 13,22±1,205 12,43±0,911 11,33±0,963 10,38±0,795
** 

10,23±0,852
* 

10,95±0,917 

4 
Тригліцериди 

(Y4) 

Контрольна 2,250±0,319 2,283±0,262 2,267±0,196 2,300±0,179 2,300±0,086 2,233±0,092 

І дослідна 2,300±0,171 2,400±0,137 2,383±0,075 2,367±0,114 2,367±0,156 2,300±0,161 

ІІ дослідна 2,250±0,134 2,333±0,099 2,133±0,105 1,983±0,130 1,817±0,162
* 

1,867±0,131
* 

5 
Ефіри  

холестерину 

(Y5) 

Контрольна 2,600±0,248 2,600±0,167 2,583±0,160 2,417±0,204 2,183±0,190 2,100±0,210 

І дослідна 2,917±0,214 2,850±0,154 2,733±0,206 2,600±0,224 2,467±0,163 2,350±0,173 

ІІ дослідна 2,867±0,152 2,933±0,099 3,200±0,100
** 

3,467±0,105
** 

3,300±0,086
*** 

3,150±0,096
** 

Примітка. «
*
»,  «

**
»  та «

***
» – відповідно різниця порівняно з контролем значуща на рівні p < 0,05; p < 0,01 та p < 0,001. 
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Таблиця 3.8 

Статистична оцінка впливу гліцину на концентрації основних фракцій ліпідів у жовчі щурів 

(по об’єднаним вибіркам досліджених груп щурів) (концентрація, мг %; M ± m; n = 36) 

№№  

п/п 
Фракції ліпідів 

Статистичні  

показники 

Контрольна група Перша дослідна група Друга дослідна група 
Значення 

 показника 

Значення  

показника 

Зміна відносно  

контролю, % 

Значення  

показника 

Зміна відносно  

контролю, % 

1 
Фосфоліпіди 

(Y1) 

<x> (середнє) 61,56±1,046 63,80±0,752
+ 

+3,64 71,05±0,894
*** 

+15,42 

νσ, % (коеф. варіації) 10,19 7,07 – 30,62 7,55 – 25,91 

R (розмах) 20,7 17,1 – 17,39 21,5 + 3,86 

max 72,2 72,2 0 81,2 +12,46 

2 
Холестерин 

(Y2) 

<x> 23,46±0,422 23,56±0,427
 

+ 0,43 27,92±0,614
***

 +19,01 

νσ, % 10,79 10,88 +0,83 13,20 +22,34 

R 9,9 10,8 +9,09 14,5 +46,46 

max 28,1 29,0 +3,20 34,4 +22,42 

3 
Вільні жирні 

 кислоти 

(Y3) 

<x> 13,00±0,319 13,36±0,423
 

+2,77 11,42±0,402
** 

– 12,15 

νσ, % 14,72 19,00 +29,08 21,13 +43,55 

R 7,5 8,6 +14,67 9,9 +32,00 

max 17,3 17,3 0 17,3 0 

4 
Тригліцериди 

(Y4) 

<x> 2,272±0,078 2,353±0,053
 

+3,56 2,064±0,058
* 

– 9,15 

νσ, % 20,69 13,56 – 34,46 16,96 – 18,03 

R 1,9 1,2 – 36,84 1,3 – 31,58 

max 3,1 2,8 – 9,68 2,7 – 12,90 

5 
Ефіри  

холестерину 

(Y5) 

<x> 2,414±0,083 2,653±0,080
* 

+ 9,90 3,153±0,054
*** 

+ 30,61 

νσ, % 20,55 18,02 – 12,31 10,21 – 50,32 

R 1.8 1,9 + 5,56 1,4 – 22,22 

max 3,2 3,4 + 6,25 3,7 + 15,62 

Сумарна середня концентрація ліпідного  

комплексу з зазначених фракцій 
102,706 105,726 + 2,94 115,607 + 12,56 

Примітка. «
+
», «

*
», «

**
»  та «

***
» – різниця порівняно з контролем значуща відповідно на рівні p < 0,10; p < 0,05; p < 0,01 

та p < 0,001. 
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Таблиця 3.9 

Ранжирування основних фракцій ліпідів у жовчі дослідних щурів за статистичними критеріями відносно контролю 

(по об’єднаним вибіркам в кожній групі щурів, n = 36) 

Фракції ліпідів Найменування 

показників 

І дослідна група ІІ дослідна група 
Сукупний 

ранг 
Статистичні критерії Ранг 

в  

групі 

Статистичні критерії Ранг 

в  

групі 
Назва Позн. <X> νσ R max <X> νσ R max 

Фосфоліпіди Y1 
Відносна 

 зміна
* 3,64 -30,62 -17,39 0 

II 
15,42 -25,91 3,86 12,46 

IV III 
Ранг фракції 2 2 2 4 3 3 5 4 

Холестерин Y2 
Відносна  

зміна
* 0,43 0,83 9,09 3,20 

V 
19,01 22,34 46,46 22,42 

II IV 
Ранг фракції 5 5 4 3 2 4 1 1 

Вільні жирні  

кислоти 
Y3 

Відносна  

зміна
* 2,77 29,08 14,67 0 

IV 
-12,15 43,55 32,00 0 

III V 
Ранг фракції 4 3 3 5 4 2 2 5 

Тригліцериди Y4 
Відносна 

 зміна
* 3,56 -34,46 -36,84 -9,68 

I 
-9,15 -18,03 -31,58 -12,90 

V II 
Ранг фракції 3 1 1 1 5 5 3 3 

Ефіри  

холестерину 
Y5 

Відносна  

зміна
* 9,90 -12,31 5,56 6,25 

III 
30,61 -50,32 -22,22 -15,62 

I I 
Ранг фракції 1 4 5 2 1 1 4 2 

Примітка. * – відносна зміна показника порівняно з контролем, %; знак «–» – при зменшенні показника. 

Позначення статистичних критеріїв:   

<X> – відносна зміна середніх значень концентрацій фракцій ліпідів порівняно з контролем; 

νσ  – відносна зміна коефіцієнтів варіації показників порівняно з контролем; 

R – відносна зміна розмахів значень показників порівняно з контролем; 

max – відносна зміна максимальних значень показників порівняно з контролем. 
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Аналіз ліпідного складу жовчі першого півгодинного проміжку часу 

свідчить, що у щурів І і ІІ дослідних груп за дії гліцину достовірних змін не 

відбулось (табл. 3.7). Для контрольної і І дослідної групи щурів не 

зареєстровано таких відмінностей і впродовж трьохгодинного експерименту. 

Водночас у ІІ дослідній групі щурів, що отримувала подвоєну дозу гліцину, 

впродовж досліду встановлено достовірні зміни всіх, окрім вільних жирних 

кислот, фракцій ліпідів.   

Порівняльний аналіз ліпідного складу за усередненим вмістом окремих 

фракцій (табл. 3.8) також доводить його достовірні зміни у щурів ІІ дослідної 

групи, а саме: збільшення концентрації фосфоліпідів на 15,42 %, холестерину – 

на 19,01 %, ефірів холестерину – на 30,61 % на тлі зниження вмісту вільних 

жирних кислот на 12,15 % і тригліцеридів на 9,15 %.   

Холатохолестериновий коефіцієнт, що є одним з основний критерієв 

літогенних властивостей жовчі, максимального значення, яке на  17,5 % 

перевищило відповідний показник контролю, набув у щурів І дослідної групи. 

Збільшення дози гліцину вдвічі в щурів ІІ дослідної групи підвищенню ХХТ не 

сприяло. 

Для більш детального аналізу впливу гліцину на досліджені фракції ліпідів 

проведено їх ранжирування за ознакою чутливості на дію гліцину, яке 

виконувалось з використанням чотирьох статистичних критеріїв (табл. 3.9). 

За першим статистичним критерієм «відносна зміна середнього вмісту» в 

обох дослідних групах щурів перше місце посіли ефіри холестерину (Y5), вміст 

яких в жовчі щурів зріс відповідно на 9,90 % і 30,61 % порівняно з контролем. 

На другому місці в першій дослідній групі опинилися фосфоліпіди (Y1), вміст 

яких у жовчі щурів зріс на 3,64 % порівняно з контролем, а в другій групі це 

місце посів холестерин (Y2), концентрація якого в жовчі зросла на 19,01 %.  

За другим критерієм «відносна зміна коефіцієнта варіації» (мінливості) 

перше місце посіли в першій дослідній групі тригліцериди (Y4) (мінливість 

знизилась на 34,46 % порівняно з контролем), а в другій дослідній групі – ефіри 

холестерину (Y5) (мінливість знизилась на 50,32 %). Під впливом гліцину в дозі 
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4,9 мг мінливість концентрації зросла лише для вільних жирних кислот (на 29,0 

%), практично не змінилася для холестерину та зменшилася для тригліцеридів 

(на 34,5 %), фосфоліпідів (на 30,6 %) і ефірів холестерину (на 12,3 %). При 

збільшенні дози гліцину до 9,8 мг% мінливість концентрації зросла для вільних 

жирних кислот (на 43,6 %) і холестерину (на 22,3 %) та зменшилась для ефірів 

холестерину (на 50,3 %), фосфоліпідів (на 25,9 %) і тригліцеридів (на 18 %). 

На підставі проведеного аналізу змін у досліджених фракціях ліпідів за 

різних доз гліцину за вказаними статистичними критеріями можна зробити       

наступні висновки. 

1. При застосуванні гліцину в дозі 4,9 мг % (перша дослідна група щурів) 

досліджені фракції ліпідів розташовуються в такий ієрархічний ряд за 

зниженням їхньої чутливості на дію гліцину: 

«Тригліцериди (Y4) → Фосфоліпіди (Y1) → Ефіри холестерину (Y5) → Вільні 

жирні кислоти (Y3) → Холестерин (Y2)». 

2. При збільшенні дози гліцину до 9,8 мг % (друга дослідна група) 

ієрархічний ряд з досліджених фракцій ліпідів суттєво змінився порівняно з 

першою дослідною групою: 

«Ефіри холестерину (Y5) → Холестерин (Y2) → Вільні жирні кислоти (Y3) → 

Фосфоліпіди (Y1) → Тригліцериди (Y4)». 

Тригліцериди і фосфоліпіди в найбільшій мірі «відчули» меншу дозу 

гліцину, проте слабо «відреагували» на вищу його дозу, посівши два останніх 

місця у відповідному ієрархічному ряду. Протилежна реакція на дози гліцину 

зафіксована для холестерину. 

3. За підсумковою комплексною оцінкою впливу гліцину на зміни основних 

статистичних показників, що характеризують рівень концентрацій досліджених 

фракцій ліпідів у жовчі щурів, отримано наступний узагальнюючий ієрархічний 

ряд відповідно до їх чутливості на дію гліцину: 

 «Ефіри холестерину (Y5) → Тригліцериди (Y4) → Фосфоліпіди (Y1) →           

Холестерин (Y2) → Вільні жирні кислоти (Y3)». 

Отже, встановлені за дії гліцину зміни ліпідного складу жовчі щурів, що 

характеризуються, в першу чергу, значним підвищенням рівня загального 

холестерину, мають дозозалежний характер. Тому застосування дози гліцину у 
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9,8 мг%, враховуючи особливості його впливу на ЖКС, потребує додаткового 

обґрунтування. 

 

3.3 Жовчнокислотний склад жовчі за умов відтворення моделі цукрового 

діабету алоксаном 

 

Біосинтез жовчних кислот (ЖК) тісно пов’язаний з обміном холестеролу в 

організмі тварин та людини і відбувається, головним чином, за рахунок 

модифікацій структури циклопентанфенантренового ядра цього метаболіту в 

тканинах печінки, завдяки роботі цілої низки ензимів [45, 58, 69]. Відтворення 

моделі цукрового діабету за допомогою алоксану, що певною мірою вибірково 

вражає β-клітини підшлункової залози [35], не виключає токсичної дії цього 

препарату на інші клітини, в тому числі й гепатоцити. У зв’язку з 

вищенаведеним, одним з головних завдань роботи стало вивчення 

співвідношення жовчних кислот у жовчі щурів за умов розвитку 

алоксаніндукованого ЦД (Додаток Б). 

Встановлено, що на 9-ий день після введення алоксану рівень глюкози в 

крові щурів дослідної групи досяг максимальних значень (35,8 ммоль/л 

порівняно з контролем 6,3 ммоль/л) і при цьому відмічалося зниження холерезу 

на 25,0 % – 29,0 % впродовж експерименту порівняно з контрольними 

показниками. Останнє супроводжується суттєвими різноспрямованими змінами 

в обміні жовчних кислот і ліпідів.  

3.3.1 Динаміка змін жовчнокислотного складу жовчі щурів. 

Результатами досліджень встановлено, що сумарний вміст вільних 

жовчних кислот у щурів контрольної групи впродовж досліду коливався в 

межах (23,5 – 32,2) мг% зі згасаючою амплітудою (рис. 3.1) відносно свого 

середнього за дослід значення 27,45 мг % при коефіцієнті варіації ν = 12,3 %. 

Максимальна концентрація вільних жовчних кислот в жовчі, що перевищила 

вихідне значення цього показника на 36,1 % спостерігалась наприкінці третього 

проміжку часу  (90 хв.). 
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У жовчі щурів дослідної групи сумарний вміст ВЖК впродовж 

тригодинного досліду змінювався за іншим, відмінним від контролю, 

характером та в значно вужчому діапазоні (48,2 – 52,1) мг % відносно свого 

середнього за дослід значення 50,37 мг % при коефіцієнті варіації ν = 2,9 %. 

Максимальний  рівень концентрації ВЖК в жовчі, що встановлений наприкінці 

четвертого проміжку часу (120 хв.), перевищив вихідне значення цього 

показника на 8,1 %.  

Середній вміст ВЖК у жовчі щурів дослідної групи з алоксаніндукованим 

діабетом вищий за відповідний контрольний показник на 83,5 %, при цьому 

мінливість вмісту ВЖК впродовж досліду у цих щурів виявилась суттєво 

нижчою (коефіцієнт варіації в 4,2 рази менший за контроль). 

 

Рис. 3.1. Динаміка сумарного вмісту в жовчі щурів вільних жовчних кислот: 

– контрольної групи,         – дослідної групи, 

у тому числі холевої кислоти: 

– контрольної групи,        – дослідної групи 

Характер змін концентрації вільної холевої кислоти у жовчі щурів 

контрольної групи впродовж тригодинного досліду співпадає з динамікою 
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загального вмісту ВЖК, що підтверджується позитивним коефіцієнтом кореляції 

r = 0,976 (p ≤ 0,001). Згасаючі коливання вмісту ХК у жовчі щурів контрольної 

групи відбувались в межах (7,8 – 16,3) мг % навколо середнього за дослід 

значення цього показника 20,48 мг % при коефіцієнті варіації ν = 14,7 %. 

Максимальний вміст цієї кислоти в жовчі (24,1 мг %), що на 47,4 % перевищив 

вихідне значення цього показника (16,3 мг %), встановлено наприкінці третього 

проміжку часу (90 хв.).  

Вміст ХК у жовчі щурів дослідної групи впродовж досліду також 

змінювався за іншим, відмінним від контролю, характером та в значно вужчому 

за контроль діапазоні (32,5 – 35,5) мг % відносно свого середнього за дослід 

значення 34,13 мг % при коефіцієнті варіації ν = 3,36 %. Максимальний рівень 

концентрації ХК в жовчі, який виявився наприкінці четвертого проміжку часу 

(120 хв.), перевищив вихідне значення цього показника тільки на 6,1 %. 

Подібний характер  змін вмісту ХК та ВЖК в жовчі щурів дослідної групи 

впродовж тригодинного досліду підтверджується дуже тісною позитивною 

кореляцією між цими показниками (r = 0,992 при p ≤ 0,001). 

Середній вміст ХК у жовчі щурів дослідної групи з алоксаніндукованим 

діабетом перевищує відповідний контрольний показник на 66,6 %, при цьому 

коефіцієнт варіації вмісту ХК у жовчі щурів дослідної групи в 4,4 рази нижчий 

за контроль. За результатами кореляційного аналізу виявлені слабкі тенденції 

до зниження в часі вмісту ХК та ВЖК у жовчі щурів дослідної групи (r = – 

0,287 та r = – 0,241 відповідно) та слабкі тенденції до їх зростання в часі для 

щурів контрольної групи (r = 0,279 та r = 0,231 відповідно). 

У жовчі щурів контрольної групи ще більш вираженими коливаннями 

характеризується динаміка вмісту суміші хенодезоксихолевої і дезоксихолевої 

кислот, які відбувались в межах (6,1 – 8,1) мг % (рис. 3.2) навколо свого 

середнього за дослід значення 7,0 мг % при коефіцієнті варіації ν = 11,3 %. 

Максимальний вміст цих кислот (8,1) мг %, що перевищив вихідне значення 

цього показника на 10,2 %,  встановлено також, як і для холевої кислоти, 

наприкінці третього проміжку часу (90 хв.).  
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У жовчі щурів дослідної групи вміст суміші хенодезоксихолевої і 

дезоксихолевої кислот змінювався в досить вузькому діапазоні (15,71 – 16,56) 

мг % при середньому за дослід його значенні 16,24 мг % (рис. 3.2), що в 2,33 

рази перевищує контроль, і низькому коефіцієнті варіації ν = 2,2 %, який в 5,14 

разів нижчий за відповідний показник контролю. Подібність змін у часі вмісту 

суміші ХДХК і ДХК, вмісту ХК та сумарного вмісту ВЖК у жовчі щурів 

дослідної групи підтверджується відповідними коефіцієнтами кореляції (r = 

0,848 при p ≤ 0,05) та (r = 0,910 при p ≤ 0,01). 

З усіх досліджених жовчних кислот щурів дослідної групи саме суміші 

ХДХК і ДХК притаманна найбільша стабільність. 

 
Рис. 3.2. Динаміка вмісту суміші вільних ХДХК і ДХК у жовчі щурів: 

        – контрольної групи,          – дослідної групи 

Таким чином, різниця у змінах сумарного вмісту вільних жовчних кислот, 

а також концентрацій холевої кислоти та суміші ХДХК + ДХК кислот у жовчі 

щурів дослідної і контрольної груп полягає в достовірному підвищенні і 

стабілізації їхнього рівня на тлі алоксаніндукованого ЦД. 
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Сумарний вміст кон’югованих жовчних кислот у жовчі щурів контрольної 

групи впродовж досліду коливався в межах (408,5 – 426,2) мг % відносно свого 

середнього за дослід значення 417,8 мг % при коефіцієнті варіації ν = 1,6 %. 

Максимальний вміст кон’югованих жовчних кислот в жовчі був зафіксований на 

початку трьохгодинного досліду.  

У жовчі щурів дослідної групи сумарний вміст кон’югованих жовчних 

кислот впродовж  досліду змінювався за іншим, суттєво відмінним від контролю, 

характером та в значно ширшому (в 3,3 рази) діапазоні (383,5 – 442,3) мг % (рис. 

3.3) з чітко вираженою тенденцією до зростання, про що свідчить тісний 

позитивний  кореляційний зв'язок даного показника з часом (r = 0,996; p ≤ 0,001).  

 

Рис. 3.3. Динаміка сумарного вмісту кон’югованих ЖК в жовчі щурів: 

– контрольної групи,        – дослідної групи 

 

Середній вміст кон’югованих жовчних кислот у жовчі щурів дослідної 

групи становив 412,6 мг % при коефіцієнті варіації ν = 5,6 %. Максимальна 

концентрація цих  кислот у жовчі наприкінці досліду перевищила вихідне 
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значення цього показника на 15,3 %. Найвища швидкість зростання цього 

показника (на 4,2 %) зафіксована впродовж 4-ої півгодини. 

Середній вміст кон’югованих жовчних кислот у жовчі щурів дослідної 

групи з алоксаніндукованим діабетом залишився на рівні відповідного 

показника контрольної групи, втім мінливість вмісту даного показника 

впродовж досліду у щурів дослідної групи виявилась в 3,5 рази вищою за 

контроль.  

Таким чином, у щурів контрольної групи загальний вміст кон’югованих 

ЖК дуже стабільний (рис. 3.3) і коефіцієнт варіації цього показника, 

відповідно, найменший. Водночас у дослідній групі щурів відбувалось 

монотонне зростання сумарного вмісту кон’югованих ЖК, що підтверджується 

дуже високим позитивним коефіцієнтом кореляції з часом . За середнім вмістом 

кон’югованих ЖК впродовж досліду контрольна і дослідна групи щурів 

достовірно не відрізнялись. 

Динаміка вмісту кон’югованих з гліцином жовчних кислот в жовчі щурів 

контрольної групи мала коливальний характер в межах (150,7 – 176,2) мг % (рис. 

3.4) відносно свого середнього за дослід значення 164,9 мг % при коефіцієнті 

варіації ν = 5,0 % (табл. Б.1.3) без чітко спрямованих змін у часі (r = - 0,136). 

Найбільш динамічні зміни концентрації глікокон’югованих жовчних кислот 

виявлені на четвертому (120 хв.) (зниження на 14,5 %) та п’ятому (150 хв.) 

(зростання на 11,2 %) проміжках часу. 

Під впливом алоксану вміст кон’югованих з гліцином жовчних кислот 

стабілізувався: коефіцієнт варіації цього показника для щурів дослідної групи 

зменшився в 2,1 рази порівняно з контролем. Водночас вміст цих жовчних 

кислот набув характеру зростаючого в часі показника (r = 0,850, p ≤ 0,05), який 

змінювався в більш вузькому (в 2,4 рази меншому, ніж у контрольній групі) 

діапазоні, а саме в межах (166,4 – 177,0) мг %. Концентрація глікокон’югованих 

ЖК наприкінці досліду на 5,2 % перевищила вихідний рівень (табл. Б.1). 

Середній рівень концентрації кон’югованих з гліцином ЖК склав 173,1 мг % , 

що на 5,0 % вище відповідного контрольного показника (на рівні статистичної 
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значущості p ≤ 0,05). 

 

Рис. 3.4. Динаміка вмісту в жовчі щурів таурокон’югованих жовчних кислот: 

– контрольної групи,         – дослідної групи, 

глікокон’югованих жовчних кислот: 

– контрольної групи,        – дослідної групи 

Для кон’югованих з таурином жовчних кислот також встановлено 

коливальний характер змін їхнього вмісту у жовчі щурів контрольної групи, 

який відбувався в межах (235,0 – 270,3) мг % відносно свого середнього за 

дослід значення 252,9 мг % при коефіцієнті варіації ν = 4,8 % без чітко 

спрямованих змін у часі. Найбільш динамічні зміни концентрації 

таурокон’югованих ЖК виявлені на четвертому (120 хв.) (зростання на 15,0 %) 

проміжку часу. Окрім того, за даними кореляційного аналізу зміни 

концентрацій таурокон’югованих і глікокон’югованих ЖК у жовчі щурів 

контрольної групи впродовж досліду відбувалися в протилежних напрямках  (r 

= - 0,842 при p ≤ 0,05).   

В умовах алоксаніндукованого діабету динаміка вмісту кон’югованих з 

таурином жовчних кислот набуває монотонного, зростаючого в часі (r = 0,989, 
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p ≤ 0,001) характеру. Найбільш динамічне його зростання (на 7,0 % відносно 

попереднього рівня) виявлено на четвертому проміжку часу (120 хв.). 

Концентрація таурокон’югованих ЖК у щурів дослідної групи 

змінювалася в межах (217,1 – 267,3) мг % і наприкінці досліду на 23,1 % 

перевищила вихідний рівень. Проте за середнім рівнем концентрації 

таурокон’югованих жовчних кислот щури дослідної групи достовірно не 

відрізнялися від аналогічного показника щурів контрольної групи.  

На відміну від контролю, у жовчі щурів дослідної групи характер динаміки 

таурокон’югованих і глікокон’югованих жовчних кислот впродовж досліду 

подібний (r = 0,787 при p = 0,063). 

Вміст ТХК у жовчі щурів контрольної групи впродовж досліду коливався в 

вузькому діапазоні (151,4 – 167,3) мг % (рис. 3.5) навколо середнього за дослід 

значення 159,1 мг % при коефіцієнті варіації ν = 3,37 %.  

 

Рис. 3.5. Динаміка вмісту в жовчі щурів таурохолевої  кислоти: 

– контрольної групи,      – дослідної групи 

 та суміші ТХДХК+ТДХК: 

– контрольної групи,      – дослідної групи 
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Найбільш суттєві зміни цього показника (зростання на 10,5 % відносно 

попереднього значення) зафіксовано впродовж четвертої півгодини (табл. Б.1). Всі 

інші коливання вмісту ТХК в жовчі щурів контрольної групи знаходилися в 

межах похибки. Вміст суміші ТХДХК і ТДХК у жовчі щурів контрольної групи 

характеризувався більш значними, порівняно з вмістом ТХК, коливаннями, які 

відбувались в діапазоні (83,6 – 103,0) мг % навколо середнього за дослід 

значення 93,8 мг % і, відповідно, з вищим (у 2,13 рази) коефіцієнтом варіації. 

Найбільш суттєві зміни вмісту суміші ТХДХК і ТДХК встановлено, як і у ТХК, 

на четвертому проміжку часу, що характеризувались зростанням даного 

показника на 23,2 % відносно попереднього значення (табл. Б.1). 

Однією з особливостей динаміки концентрацій таурохолевої кислоти та 

суміші ТХДХК і ТДХК в жовчі щурів контрольної групи є їх синфазність, яка 

підтверджена дуже тісною позитивною кореляцією між цими компонентами    

(r = 0,992, p ≤ 0,001). 

Під впливом алоксану відбувається статистично достовірне зниження 

середнього рівня концентрації ТХК в жовчі щурів дослідної групи на 13,4 % 

порівняно з контролем, а динаміка цього показника набуває чітко вираженого 

монотонного характеру із зростанням у часі (r = 0,976, p ≤ 0,001). Найбільш 

стрімке зростання цього показника зафіксовано впродовж четвертої півгодини 

(на 5,4 % відносно попереднього значення). Наприкінці досліду концентрація 

ТХК перевищила вихідний рівень на 14,1 % (табл. Б.1). 

За дії алоксану принципово змінився і характер динаміки суміші ТХДХК і 

ТДХК у жовчі щурів дослідної групи. Так, якщо для контрольної групи щурів 

характерною її особливістю були помітні коливання навколо середнього за 

дослід рівня даної суміші, то для дослідної групи щурів відмінною ознакою 

динаміки вмісту суміші ТХДХК і ТДХК у жовчі стало монотонне його 

зростання в часі (r = 0,994, p ≤ 0,001). Найбільша швидкість зростання вмісту 

суміші ТХДХК і ТДХК встановлена у четвертій півгодинній пробі жовчі (на 9,2 % 

відносно попереднього значення показника). Наприкінці досліду концентрація 

даної суміші перевищила вихідний рівень на 36,6 % (табл. Б.1). За середнім 
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значенням цього показника дослідна і контрольна групи щурів достовірно не 

відрізнялись, втім коефіцієнт варіації вмісту суміші ТХДХК і ТДХК в дослідній 

групі на 70,9 % вищий за контроль. Подібність змін вмісту таурохолевої 

кислоти та суміші ТХДХК і ТДХК в жовчі щурів дослідної групи 

підтверджується даними кореляційного аналізу (r = 0,993, p ≤ 0,001). 

Отже, специфічність змін вмісту кон’югованих з таурином жовчних кислот 

у жовчі щурів контрольної і дослідної груп проявляється, по-перше, у 

відмінному характері: коливальному при синфазних їх змінах у жовчі щурів 

контрольної групи та монотонному їх зростанню впродовж досліду для щурів з 

алоксаніндукованим діабетом.  

По-друге, в обох випадках динаміка вмісту таурокон’югованих жовчних 

кислот в жовчі щурів практично відображає характер змін вмісту ТХК та вмісту 

суміші ТХДХК і ТДХК, що підтверджується результатами кореляційного 

аналізу: для контрольної групи щурів [r(Z12k, Z2k) = r(Z12k, Z3k) = 0,998 при p ≤ 

0,001] та дослідної групи [r(Z12d, Z2d) = 0,997 і r(Z12d, Z3d) = 0,999 при p ≤ 0,001].  

По-третє, найбільша швидкість зростання у всіх зазначених показників 

відбувається за один і той же проміжок часу – у четвертих півгодинних проб 

жовчі щурів контрольної і дослідної груп.  

По-четверте, за дії алоксану середній рівень сумарного вмісту 

таурокон’югованих жовчних кислот та середній рівень вмісту таурохолевої 

кислоти у жовчі щурів достовірно не відрізняються від аналогічних показників 

контрольної групи. Втім, мінливість цих показників зросла порівняно з контролем 

відповідно на 73,6 % та 70,9 %.  

І, по-п’яте, на тлі алоксаніндукованого діабету достовірно знижується (на 

14,2 %) середній за дослід рівень вмісту суміші ТХДХК і ТДХК в жовчі щурів та 

на 36,3 % коефіцієнт варіації цього показника відносно контролю. 

Специфічність динаміки вмісту глікохолевої кислоти у жовчі щурів 

контрольної групи впродовж тригодинного досліду полягає в коливальному 

характері змін цього показника в межах (121,6 – 141,6) мг % (рис. 3.6) навколо 

середнього за дослід значення 131,9 мг % при коефіцієнті варіації ν = 5,42 %, зі 
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слабкою тенденцією до згасання. Найбільша швидкість змін концентрації ГХК 

зафіксована в третьому і четвертому півгодинних проміжках часу, впродовж 

яких відбувалось коливання цього показника в межах 12,0 – 14,2 % відносно 

попередніх значень (табл. Б.1).  

У щурів з алоксаніндукованим діабетом спостерігались якісні і кількісні 

зміни динаміки цього показника, котрі полягали, з одного боку, в стабілізації 

вмісту ГХК в жовчі (коефіцієнт варіації на 36,3 % нижчий за відповідний 

показник контрольної групи щурів), а з іншого – в його зростанні (на 8,8 % 

впродовж досліду) майже за пропорційною залежністю від часу (r = 0,987, p ≤ 

0,001). При цьому середній рівень вмісту ГХК у жовчі щурів дослідної групи 

виявився на 14,2 % нижчий порівняно з контрольною групою. 

   

Рис. 3.6. Динаміка вмісту в жовчі щурів глікохолевої  кислоти: 

– контрольної групи,      – дослідної групи 

 та суміші ГХДХК+ГДХК: 

– контрольної групи,      – дослідної групи 

Зміни вмісту суміші кон’югованих з гліцином ХДХК і ДХК у жовчі щурів 

контрольної групи впродовж досліду (рис. 3.6) характеризувались незначними 

коливаннями в межах (29,1 – 36,8) мг % відносно середнього за дослід значення 
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33,05 мг % при коефіцієнті варіації ν = 9,06 %. Найбільші зміни цього 

показника зафіксовано впродовж другої півгодини (зростання на 23,1 % 

відносно попереднього значення). Порівняння динамік вмісту ГХК і суміші 

ГХДХК+ГДХК у жовчі щурів контрольної групи засвідчило синфазність цих 

змін впродовж перших трьох півгодинних проміжків часу та протифазні зміни в 

подальшому, а також більш високу мінливість вмісту суміші ГХДХК+ГДХК 

порівняно з ГХК (коефіцієнт варіації на 67,2 % вищий у зазначеної суміші). 

Під впливом алоксану вміст суміші ГХДХК і ГДХК у жовчі щурів 

дослідної групи стабілізувався (коефіцієнт варіації в 3,1 рази нижчий за 

відповідний показник контрольної групи). Впродовж першої половини досліду 

відбувалось монотонне зростання (майже на 6,8 % відносно початкового рівня) 

концентрації суміші ГХДХК і ГДХК у жовчі щурів дослідної групи, а в другій 

половині досліду – її зниження на 7,8 % відносно максимального рівня (табл. 

Б.1). За середнім вмістом зазначеної суміші ЖК дослідна група щурів 

перевищила контрольну на 81,2 %.  

 Отже, за умов алоксаніндукованого діабету в жовчі щурів відбувається 

стабілізація вмісту ГХК з тенденцією до його зростання впродовж досліду при 

достовірно нижчому середньому рівні порівняно з контролем. В динаміці  

вмісту суміші ГХДХК і ГДХК в жовчі щурів дослідної групи, при збільшенні в 

1,8 рази середнього вмісту даної суміші та зменшенні в 3,1 рази коефіцієнта 

його варіації порівняно з відповідними показниками контрольної групи щурів, 

втрачається тенденція монотонного його зростання впродовж  досліду.  

Подібність змін концентрацій ГХК та сумарного вмісту глікокон’югованих 

ЖК у жовчі щурів контрольної та дослідної груп достовірно підтверджена 

результатами кореляційного аналізу: для контрольної групи щурів [r(Z4k, Z11k) = 

0,935 при p = 0,006] та дослідної групи [r(Z4d, Z11d) = 0,907 при p = 0,013].   

У жовчі щурів контрольної групи сумарний вміст тригідроксихоланових 

жовчних кислот, до складу яких увійшли ХК, ГХК і ТХК, коливався впродовж 

тригодинного досліду в незначних межах (304,4 – 317,1) мг % (рис. 3.7) навколо  
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Рис. 3.7. Динаміка вмісту в жовчі щурів дигідроксихоланових жовчних кислот: 
– контрольної групи,       – дослідної групи, 

тригідроксихоланових жовчних кислот:  

– контрольної групи,      – дослідної групи 

 

Рис. 3.8. Структурний склад тригідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 

щурів контрольної групи:         – відносний вміст ТХК,       – відносний вміст 

ГХК,            – відносний вміст ХК в ТГЖК 

середнього значення 311,4 мг % при низькому коефіцієнті варіації даного 

показника (ν = 1,63 %), що засвідчило високу його стабільність. Динаміка змін 

тригідроксихоланових жовчних кислот найбільш схожа з динамікою ГХК (r = 
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0,910, p = 0,012). Доля вмісту окремих жовчних кислот, що увійшли в групу 

тригідроксихоланових, найбільш помітно змінювалась з 3-ої до 5-ої проби жовчі 

(рис. 3.8). Середній за дослід відносний вміст ТХК і ГХК в структурі 

тригідроксихоланових жовчних кислот склав 51,1 та 42,3 % відповідно (табл. 

3.10). Доля холевої кислоти  коливалась на суттєво нижчому рівні та в значно 

меншому діапазоні (5,2 – 7,6) %. Кореляційні зв’язки між показниками, що 

визначають структуру ТГЖК, характеризують дані табл. 3.11. 

Таблиця 3.10 

Статистична оцінка змін складу тригідроксихоланових жовчних кислот у 

жовчі щурів контрольної групи 

Статистичні показники 
ТХК/ТГЖК ГХК/ТГЖК ХК/ТГЖК 

η1, % η2, % η3, % 

Середнє значення 51,07 42,35 6,58 

Стандартна похибка 0,894 0,694 0,384 

Середньокв. відхилення 2,190 1,700 0,941 

Розмах значень 6,9 5,0 2,4 

Мінімальне значення 47,7 39,7 5,2 

Максимальне значення 54,6 44,7 7,6 

Коефіцієнт варіації, % 4,29 4,01 14,30 

Таблиця 3.11 

Кореляції між показниками, що характеризують структурний склад 

тригідроксихоланових жовчних кислот у жовчі щурів контрольної групи  
  ТХК ГХК ХК ТГЖК 

η1 η2 η3   t z2k z4k z7k z9k 

t 1 ,154 -,190 ,279 ,061 ,098 -,274 ,267 

p - ,770 ,718 ,593 ,909 ,854 ,600 ,609 

z2k ,154 1 -,678 -,835* -,394 ,939** -,763 -,806 

p ,770 - ,139 ,038 ,440 ,005 ,077 ,053 

z4k -,190 -,678 1 ,365 ,910* -,877* ,985** ,260 

p ,718 ,139 - ,477 ,012 ,022 ,000 ,618 

z7k ,279 -,835* ,365 1 ,225 -,745 ,410 ,992** 

p ,593 ,038 ,477 - ,669 ,089 ,419 ,000 

z9k ,061 -,394 ,910* ,225 1 -,685 ,825* ,104 

p ,909 ,440 ,012 ,669 - ,133 ,043 ,845 

η1 ,098 ,939** -,877* -,745 -,685 1 -,913* -,677 

p ,854 ,005 ,022 ,089 ,133 - ,011 ,140 

η2 -,274 -,763 ,985** ,410 ,825* -,913* 1 ,318 

p ,600 ,077 ,000 ,419 ,043 ,011 - ,539 

η3 ,267 -,806 ,260 ,992** ,104 -,677 ,318 1 

p ,609 ,053 ,618 ,000 ,845 ,140 ,539 - 
Примітка. * – correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **  – at the 0.01 level (2-tailed). 
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Під впливом алоксану динаміка вмісту тригідроксихоланових ЖК у жовчі 

щурів дослідної групи порівняно з контролем суттєво змінилась. Характерною 

її рисою є стабільна тенденція до зростання в часі (r = 0,990, p ≤ 0,001). 

Подібність динамік тригідроксихоланових ЖК, ТХК і ГХК у жовчі щурів 

дослідної групи достовірно підтверджена (на рівні значущості p ≤ 0,001) 

результатами кореляційного аналізу [r(Z2d, Z9d) = 0,982, r(Z4d, Z9d) = 0,990 та r(Z2d, 

Z4d) = 0,955]. Середній за дослід рівень сумарного вмісту тригідроксихоланових 

жовчних кислот у жовчі щурів дослідної групи виявився на 8,5 % нижчим (p ≤ 

0,001) порівняно з контрольною групою. У жовчі щурів з алоксаніндукованим 

діабетом встановлено також ряд значних відмінностей порівняно з контролем 

як в характері змін впродовж досліду структурного складу 

тригідроксихоланових ЖК (рис. 3.9, табл. 3.12), так і в кореляційних зв’язках 

між показниками, котрі визначають його властивості (табл. 3.13). 

 
Рис. 3.9. Структурний склад тригідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 

щурів дослідної групи:         – відносний вміст ТХК,       – відносний вміст ГХК,                   

– відносний вміст ХК в ТГЖК 
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Таблиця 3.12 

Статистична оцінка мінливості структурного складу тригідроксихоланових 

жовчних кислот у жовчі щурів дослідної групи 

Статистичні показники 
ТХК/ТГЖК ГХК/ТГЖК ХК/ТГЖК 

η1d, % η2d, % η3d, % 

Середнє значення 48,28 39,75 11,97 

Стандартна похибка 0,339 0,106 0,258 

Середньоквадратичне відхилення 0,830 0,259 0,631 

Розмах значень 2,3 0,7 1,6 

Мінімальне значення 47,4 39,4 10,9 

Максимальне значення 49,7 40,1 12,5 

Коефіцієнт варіації, % 1,72 0,65 5,28 

Таблиця 3.13 

Кореляції між показниками, що характеризують структурний склад 

тригідроксихоланових жовчних кислот у жовчі щурів дослідної групи  

  ТХК ГХК ХК ТГЖК 
η1d η2d η3d   t z2d z4d z7d z9d 

t 1 ,976** ,987** -,287 ,990** ,830* -,599 -,847* 

 p - ,001 ,000 ,582 ,000 ,041 ,209 ,034 

z2d ,976** 1 ,955** -,405 ,982** ,920** -,731 -,911* 

 p ,001 - ,003 ,426 ,000 ,009 ,099 ,012 

z4d ,987** ,955** 1 -,182 ,990** ,766 -,540 -,786 

 p ,000 ,003 - ,730 ,000 ,076 ,269 ,064 

z7d -,287 -,405 -,182 1 -,235 -,691 ,400 ,744 

 p ,582 ,426 ,730 - ,653 ,129 ,431 ,090 

z9d ,990** ,982** ,990** -,235 1 ,830* -,652 -,824* 

 p ,000 ,000 ,000 ,653 - ,041 ,161 ,044 

η1d ,830* ,920** ,766 -,691 ,830* 1 -,833* -,974** 

 p ,041 ,009 ,076 ,129 ,041 - ,040 ,001 

η2d -,599 -,731 -,540 ,400 -,652 -,833* 1 ,685 

 p ,209 ,099 ,269 ,431 ,161 ,040 - ,133 

η3d -,847* -,911* -,786 ,744 -,824* -,974** ,685 1 

 p ,034 ,012 ,064 ,090 ,044 ,001 ,133 - 
Примітка. ** – сorrelation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  – сorrelation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

По-перше, при чітко визначеній тенденції зростання вмісту 

тригідроксихоланових жовчних кислот впродовж тригодинного досліду (рис. 

3.7) їх структурний склад практично залишався незмінним (рис. 3.9), про що 

свідчать дуже низькі коефіцієнти варіації відносних показників η1d, η2d і η3d 

вмісту ТХК, ГХК і ХК у складі тригідроксихоланових ЖК дослідної групи 
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(табл. 3.12), які зменшились відповідно у 2,5; 6,2 та у 2,7 рази порівняно з 

контролем (табл. 3.10). 

 По-друге, алоксан суттєво позначився на зростанні узгодженості змін 

тригідроксихоланових жовчних кислот у щурів дослідної групи. При це свідчить 

зростання кількості і щільності кореляційних зв’язків між зазначеними 

показниками (табл. 3.13). 

Сумарний вміст дигідроксихоланових жовчних кислот (Z10), (до них 

відносяться ХДХК і ДХК та їх кон’югати з таурином і гліцином) у жовчі щурів 

контрольної групи коливався впродовж тригодинного досліду в діапазоні (126,3 

– 138,3) мг % (рис. 3.7) навколо середнього значення 133,8 мг % при 

невисокому коефіцієнті варіації даного показника (ν = 3,18 %), котрий майже у 2 

рази перевищив аналогічний показник для тригідроксихоланових ЖК. Найбільші 

зміни цього показника зафіксовано впродовж четвертої півгодини (зростання на 

9,5 % відносно попереднього значення).  

В структурі дигідроксихоланових ЖК найбільша частка (70,05 %) та 

найвища стабільність у часі (ν = 4,39 %) зафіксована для суміші ТХДХК+ТДХК 

(табл. 3.14,  рис. 3.10). Фактори, що визначають структуру дигідроксихоланових 

ЖК та впливають на її мінливість, мають між собою різні за знаком та щільністю 

кореляційні зв’язки (табл. 3.15). 

Таблиця 3.14  

Статистична оцінка мінливості структурного складу дигідроксихоланових 

жовчних кислот у жовчі щурів контрольної групи 

 Статистичні показники 
Z3/Z10 Z5/Z10 Z8/Z10 

β1 β2 β3 

Середнє значення 70,05 24,75 5,20 

Стандартна похибка 1,254 1,112 0,289 

Середньоквадратичне відхилення 3,073 2,724 0,707 

Розмах значень 8,3 6,7 2,0 

Мінімальне значення 66,2 21,1 4,4 

Максимальне значення 74,5 27,8 6,4 

Коефіцієнт варіації, % 4,39 11,01 13,60 
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Рис. 3.10. Структурний склад дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 

щурів контрольної групи:         – відносний вміст суміші ТХДХК+ТДХК, 

       – відносний вміст суміші ГХДХК+ГДХК,            – відносний вміст 

суміші ХДХК+ДХК в ДГЖК 

Таблиця 3.15 

Кореляції між показниками, що характеризують структурний склад 

дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі щурів контрольної групи  

  t z3k z5k z8k z10k β1 β2 β3 

t 1 ,112 ,078 -,074 ,218 ,033 -,010 -,106 

  - ,832 ,883 ,889 ,678 ,950 ,985 ,842 

z3k ,112 1 -,789 -,519 ,932** ,971** -,921** -,673 

p  ,832 - ,062 ,292 ,007 ,001 ,009 ,143 

z5k ,078 -,789 1 ,104 -,526 -,904* ,964** ,214 

 p ,883 ,062 - ,844 ,284 ,014 ,002 ,683 

z8k -,074 -,519 ,104 1 -,563 -,449 ,253 ,974** 

 p ,889 ,292 ,844 - ,245 ,372 ,628 ,001 

z10k ,218 ,932** -,526 -,563 1 ,818* -,733 -,733 

 p ,678 ,007 ,284 ,245 - ,047 ,097 ,097 

β1 ,033 ,971** -,904* -,449 ,818* 1 -,977** -,581 

 p ,950 ,001 ,014 ,372 ,047 - ,001 ,227 

β2 -,010 -,921** ,964** ,253 -,733 -,977** 1 ,396 

 p ,985 ,009 ,002 ,628 ,097 ,001 - ,438 

β3 -,106 -,673 ,214 ,974** -,733 -,581 ,396 1 

 p ,842 ,143 ,683 ,001 ,097 ,227 ,438 - 
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  За умов алоксаніндукованого діабету суттєво змінюється рівень вмісту 

дигідроксихоланових ЖК у жовчі щурів та його динаміка (рис. 3.7). На відміну 

від контролю, у щурів дослідної групи вміст дигідроксихоланових ЖК 

впродовж досліду стабільно зростав (коефіцієнт його кореляції з часом 

становить r = 0,994 при p ≤ 0,001) і наприкінці досліду цей показник перевищив 

початковий рівень на 19,1 %. Середній вміст  дигідроксихоланових ЖК у щурів 

дослідної групи достовірно перевищив аналогічний показник контрольної на 

33,0 %, а коефіцієнт варіації при цьому зріс в 2,2 рази порівняно з контролем. 

В структурі ДГЖК щурів дослідної групи найбільшу частку має суміш 

ТХДХК+ТДХК, вміст якої монотонно зростав в межах (54,0 – 61,9) % (рис. 3.11, 

табл. 3.16).  

 

Рис. 3.11. Структурний склад дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі 

щурів дослідної групи:         – відносний вміст суміші ТХДХК+ТДХК, 

       – відносний вміст суміші ГХДХК+ГДХК,            – відносний вміст 

суміші ХДХК+ДХК в ДГЖК 
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Таблиця 3.16 

Статистична оцінка мінливості структурного складу дигідроксихоланових 

жовчних кислот у жовчі щурів дослідної групи 

 Статистичні показники 
Z3/Z10 Z5/Z10 Z8/Z10 

β1d β2d β3d 

Середнє значення 57,05 33,78 9,167 

Стандартна похибка 1,294 1,039 0,259 

Середньокв. відхилення 3,170 2,544 0,635 

Розмах значень 7,9 6,3 1,6 

Мінімальне значення 54,0 29,9 8,2 

Максимальне значення 61,9 36,2 9,8 

Коефіцієнт варіації, % 5,56 7,53 6,92 

Другу позицію в структурі дигідроксихоланових ЖК посідає суміш 

ГХДХК+ГДХК (β2d), об’ємна частка якої змінювалась в межах (29,9 – 36,2) %. 

Середній за дослід її рівень (33,78 %) перевищив аналогічний показник для 

контрольної групи щурів на 36,5 % при більш низькому (на 31,6 % відносно 

контролю) коефіцієнті варіації. 

Об’ємна частка суміші ХДХК+ДХК в структурі дигідроксихоланових 

жовчних кислот впродовж тригодинного досліду змінювалася в діапазоні (8,2 – 

9,8) %. Проте середній за дослід рівень відносного вмісту в  суміші цих ЖК 

(9,17 %) значно зріс порівняно з контролем (на 76,3%) при суттєвому зниженні 

його коефіцієнта варіації (в 1,96 рази). Отже, алоксаніндукований діабет 

позначився на зниженні вмісту ТГЖК (на 8,5 %) та на збільшенні вмісту ДГЖК 

(на 33,0 %) у жовчі щурів дослідної групи на тлі значного зростання мінливості 

цих показників (відповідно в 2,34 та в 2,16 рази) порівняно з контролем.  

Суттєві зміни відбулися і в структурах ТГЖК та ДГЖК. Так, в структурі 

ТГЖК середня за дослід найбільша об’ємна частка, яка належала таурохолевій 

кислоті, знизилась на 5,5 %, друга за об’ємом частка глікохолевої кислоти  

знизилась на 6,1 %, а третя за об’ємом частка вільної холевої кислоти зросла на 

8,1 %. При цьому мінливості відносного вмісту в структурі ТГЖК у жовчі щурів 

дослідної групи зазначених жовчних кислот суттєво знизилися порівняно з 

контролем: для ТХК в 2,5 рази, для ГХК в 6,2 рази і для ХК в 2,7 рази. Вказані 

зміни в структурі ТГЖК під дією алоксану відображує формула, записана у 

вигляді співвідношення η3 : η1 : η2, яка для щурів контрольної групи мала вид: 1 : 
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7,8 : 6,4, а для дослідної групи щурів вона набула вид: 1 : 4,0 : 3,3. 

В структурі ДГЖК середня за дослід найбільша об’ємна частка, що 

належала суміші кон’югованих ЖК (ТХДХК+ТДХК) (β1), знизилась у жовчі 

щурів при алоксаніндукованому діабеті на 18,6 %, друга за об’ємом частка 

іншої суміші кон’югованих ЖК (ГХДХК+ГДХК) (β2), навпаки, зросла на 36,5 

%, третя за об’ємом частка суміші вільних ЖК (ХДХК+ДХК) (β3) зросла на 76,3 

% порівняно з контрольною групою щурів. Мінливість структури ДГЖК 

впродовж тригодинного досліду характеризується коефіцієнтами варіації 

показників відносного вмісту кожної з названих сумішей ЖК. Для першої 

суміші ЖК (β1) коефіцієнт варіації зріс на 26,6 %, для другої (β2) і третьої (β3) 

сумішей ЖК коефіцієнти варіації знизились на 31,6 і 49,1 % відповідно 

порівняно з контролем. Формула структури ДГЖК у вигляді співвідношення β3 

: β1 : β2 для щурів контрольної групи мала вид: 1 : 13,5 : 4,8, а для щурів 

дослідної групи вона набула вид: 1 : 6,2 : 3,7. Результати кореляційного аналізу 

показників, які визначають структурний склад дигідроксихоланових жовчних 

кислот у жовчі щурів дослідної групи та характеризують його мінливість, 

представлені в табл. 3.17. 

 Таблиця 3.17 

Кореляції між показниками, що характеризують структурний склад 

дигідроксихоланових жовчних кислот у жовчі щурів дослідної групи  
  t z3d z5d z8d z10d β1d β2d β3d 

t 1 ,994** -,153 -,067 ,994** ,966** -,960** -,977** 

 p - ,000 ,772 ,899 ,000 ,002 ,002 ,001 

z3d ,994** 1 -,235 -,133 ,986** ,986** -,982** -,989** 

 p ,000 - ,654 ,802 ,000 ,000 ,000 ,000 

z5d -,153 -,235 1 ,848* -,071 -,392 ,412 ,306 

 p ,772 ,654 - ,033 ,894 ,442 ,417 ,555 

z8d -,067 -,133 ,848* 1 ,016 -,275 ,278 ,260 

 p ,899 ,802 ,033 - ,976 ,598 ,594 ,619 

z10d ,994** ,986** -,071 ,016 1 ,945** -,938** -,961** 

 p ,000 ,000 ,894 ,976 - ,004 ,006 ,002 

β1d ,966** ,986** -,392 -,275 ,945** 1 -,999** -,989** 

 p ,002 ,000 ,442 ,598 ,004 - ,000 ,000 

β2d -,960** -,982** ,412 ,278 -,938** -,999** 1 ,983** 

 p ,002 ,000 ,417 ,594 ,006 ,000 - ,000 

β3d -,977** -,989** ,306 ,260 -,961** -,989** ,983** 1 

 p ,001 ,000 ,555 ,619 ,002 ,000 ,000 - 
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Таким чином, за умов алоксаніндукованого діабету у жовчі щурів в 

протилежних напрямах змінюється рівень вмісту ТГЖК (знижується приблизно 

на 8,5 %) і ДГЖК (зростає на 33,0 %), суттєві перебудови відбуваються в 

структурах ТГЖК і ДГЖК порівняно з контролем на тлі підвищення 

стабільності цих структур впродовж досліду.  

Аналіз змін коефіцієнта кон’югації жовчних кислот (рис. 3.12) свідчить, 

що в контрольній групі щурів динаміка вказаного показника (КК) має характер 

згасаючих коливань в межах (12,76 – 18,00) навколо середнього за дослід 

значення (15,44) при коефіцієнті варіації цього показника ν = 13,62 %. Найвище 

значення коефіцієнта кон’югації (18,0) встановлено для жовчі першої 

півгодинної проби, наприкінці ж досліду його значення виявилось на 16,3 % 

нижчим за початкове. Найбільша швидкість змін показника зафіксована у 

четвертому півгодинному проміжку часу (зростання на 40,5 % відносно 

попереднього значення). 

 

Рис. 3.12. Динаміка коефіцієнта кон’югації жовчних кислот у жовчі щурів:  

– контрольної групи,        – дослідної групи 

У щурів дослідної групи, на відміну від контрольної, коефіцієнт кон’югації 
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впродовж тригодинного досліду монотонно зростав в межах (7,74 – 9,18), що 

підтверджується високим рівнем кореляції цього показника з часом (r = 0,915 

при p = 0,010). Значення коефіцієнта кон’югації наприкінці досліду перевищило 

початковий рівень на 18,1 %. Водночас за середнім значенням коефіцієнт 

кон’югації дослідної групи щурів у 1,88 рази  поступився контрольній. 

Мінливість цього показника впродовж досліду була нижчою на 48,1% у щурів з 

алоксаніндукованим діабетом. Зниження коефіцієнта кон’югації у щурів з 

алоксановим діабетом свідчить про суттєві зміни емульгуючих властивостей їх 

жовчі.  

За результатами факторного аналізу [23] (табл. 3.18) встановлені рангові 

рівні впливу на коефіцієнт кон’югації шести жовчних кислот. 

Таблиця 3.18 

Факторні навантаження ЖК у жовчі щурів на коефіцієнт кон’югації (КК) 
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№ Найменування Познач.  Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 hi
2
 

1 

ККк 

контроль 
КК1 

r 0,878 0,909 -0,464 -0,872 -0,994 -0,442 – 

D
 

0,771 0,826 0,215 0,760 0,988 0,195 3,755 / I 

d,% 20,53 22,00 5,73 20,24 26,31 5,19 100 

Ранг впливу факторів 3 2 5 4 1 6 – 

2 

ККd 

дослід 
КК2 

r 0,956 0,942 0,863 -0,520 -0,639 -0,434 – 

D
 

0,914 0,887 0,745 0,270 0,408 0,188 3,412 / II 

d,% 26,79 26,00 21,83 7,91 11,96 5,51 100 

Ранг впливу факторів 1 2 3 5 4 6 – 

Внески факторів 
Vj

2
 1,685 1,713 0,960 1,030 1,396 0,383 7,167 

d,% 23,51 23,90 13,40 14,37 19,48 5,34 100 

Ранг впливу факторів 2 1 5 4 3 6 – 

Для контрольної групи щурів досліджені фактори за рангом їх впливу на 

значення  коефіцієнта кон’югації жовчних кислот розташовуються в такий 

ієрархічний ряд: холева кислота →суміш ТХДХК+ТДХК →таурохолева 

кислота→ суміш ГХДХК+ГДХК → глікохолева кислота → суміш ХДХК+ДХК.  
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Для дослідної групи щурів цей ряд інший: таурохолева кислота → суміш 

ТХДХК+ТДХК → глікохолева кислота → холева кислота → суміш 

ГХДХК+ГДХК → суміш ХДХК+ДХК.  

За результатами факторного аналізу впливу на коефіцієнт кон’югації 

шести жовчних кислот встановлено, що для щурів дослідної групи три 

кон’юговані жовчні кислоти в складі таурохолевої і глікохолевої кислот та 

суміші ТХДХК+ТДХК, при близьких між собою частках внеску, на 74,62 %  

визначають рівень коефіцієнта кон’югації, сумарна ж частка внеску вільних 

жовчних кислот в складі холевої кислоти (частка внеску 11,96 %) і суміші 

ХДХК+ДХК (5,51 %) становить 17,47 %, решта частки в 7,91 % належить 

суміші (ГХДХК+ГДХК) кон’югованих ЖК. 

Коефіцієнт гідроксилювання жовчних кислот (КГ) визначається 

співвідношенням тригідроксихоланових (ТГЖК) і дигідроксихоланових 

(ДГЖК) кислот. Динаміка цього показника в контрольній групі щурів впродовж 

тригодинного досліду (рис. 3.13) має ознаки коливань в межах (2,21 – 2,51) 

навколо середнього за дослід значення (2,328) при коефіцієнті варіації ν = 

4,25%. Найбільша швидкість змін цього показника зафіксована у четвертому 

півгодинному проміжку часу (зменшення на 12,0% відносно попереднього 

значення). Проте різниця між початковим і кінцевим значеннями коефіцієнта 

гідроксилювання статистично не достовірна. 

Привертає увагу протилежно спрямований характер змін впродовж  

досліду коефіцієнта гідроксилювання і коефіцієнта кон’югації для щурів 

контрольної групи (рис. 3.13 та рис. 3.12), що підтверджується від’ємним 

коефіцієнтом кореляції між ними (r = - 0,719 при p = 0,107).  

У щурів дослідної групи, на відміну від контрольної, коефіцієнт 

гідроксилювання впродовж тригодинного досліду монотонно зменшувався 

(рис. 3.13) в межах (1,55 – 1,68), що підтверджується високим рівнем від’ємної 

кореляції цього показника з часом (r = - 0,977 при p = 0,001) і впродовж досліду 

цей показник зменшився на 7,7 %.  Середнє  значення коефіцієнта 

гідроксилювання жовчі щурів дослідної групи на 31,1 % нижче за відповідний 
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показник контрольної, а мінливість впродовж досліду – на 25,2 %.  

 

Рис. 3.13. Динаміка коефіцієнта гідроксилювання ЖК у жовчі щурів:  

– контрольної групи,        – дослідної групи 

Проведений факторний аналіз з метою встановлення рангових рівнів  

впливу на коефіцієнт гідроксилювання шести жовчних кислот, котрі 

визначались для щурів контрольної і дослідної групи, показав наступне (табл. 

3.19). 

Для контрольної групи щурів досліджені фактори за рангом їх впливу на 

рівень значення  коефіцієнта гідроксилювання жовчних кислот розташувались в 

ієрархічний ряд: таурохолева кислота → глікохолева кислота → суміш 

ТХДХК+ТДХК → суміш ХДХК+ДХК → холева кислота → суміш 

ГХДХК+ГДХК. 

Для дослідної групи щурів ці фактори утворили інший ієрархічний ряд:   

глікохолева кислота → суміш ТХДХК+ ТДХК → таурохолева кислота → холева 

кислота → суміш ХДХК+ДХК → суміш ГХДХК+ГДХК.  
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Таблиця 3.19 

Факторні навантаження ЖК на коефіцієнт гідроксилювання (КГ) 
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№ Найменування Познач.  Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 hi
2
 

1 

КГк 

контроль 
КГ1 

r -0,876 -0,868 0,874 0,414 0,652 0,827 – 

D
 

0,767 0,753 0,763 0,171 0,425 0,683 3,565/ I 

d,% 21,53 21,13 21,43 4,81 11,92 19,18 100 

Ранг впливу факторів 1 3 2 6 5 4 – 

2 

КГd 

дослід 
КГ2 

r -0,915 -0,954 -0,987 -0,049 0,124 -0,086 – 

D
 

0,837 0,910 0,974 0,002 0,015 0,007 2,747 / II 

d,% 30,48 33,13 35,47 0,09 0,56 0,27 100 

Ранг впливу факторів 3 2 1 6 4 5 – 

Внески факторів 
Vj

2
 1,604 1,663 1,738 0,173 0,440 0,691 6,311 

d,% 25,42 26,35 27,54 2,75 6,99 10,95 100 

Ранг впливу факторів 3 2 1 6 5 4 – 

Отже, під впливом алоксану в ієрархічному ряду найбільших змін зазнала 

таурохолева кислота (Z2), вплив якої суттєво послабився. 

Таким чином, на тлі алоксаніндукованого діабету відбуваються достовірні 

зміни в динаміці коефіцієнта гідроксилювання ЖК та в структурі його 

кореляційних зв’язків з показниками ЖКС жовчі щурів. 

Одним з біомаркерів змін жовчнокислотного складу жовчі щурів за умов 

алоксаніндукованого діабету є співвідношення глікокон’югованих і 

таурокон’югованих жовчних кислот (КС). Динаміка цього показника впродовж 

досліду у щурів контрольної групи мала ознаки коливального характеру в межах 

(0,56 – 0,75) (рис. 3.14) навколо середнього за дослід рівня (0,655) при 

коефіцієнті варіації ν = 9,31%. Найбільша швидкість змін показника КС  

зафіксована у четвертому півгодинному проміжку часу (зменшення на 25,3 % 

відносно попереднього значення). Проте різниця між початковим і кінцевим 

співвідношенням гліко- і таурокон’югованих жовчних кислот статистично не 

достовірна. 

Про подібність динамік, на рівні синфазних змін в часі, співвідношення 
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гліко- і таурокон’югованих жовчних кислот (КС) та коефіцієнта 

гідроксилювання (КГ) (рис. 3.14 і рис. 3.13) свідчить позитивна дуже тісна 

кореляція між ними (r = 0,933 при p = 0,007), а на рівні протифазних змін 

показника КС і коефіцієнта кон’югації (КК) (рис. 3.12) – їхня тісна від’ємна 

кореляція (r = - 0,855 при p = 0,030).  

 

Рис. 3.14. Динаміка співвідношення глікокон’югованих і таурокон’югованих    

жовчних кислот у жовчі щурів:  

– контрольної групи,        – дослідної групи 

У щурів дослідної групи, на відміну від контрольної, співвідношення 

гліко- і таурокон’югованих жовчних кислот (КС) впродовж тригодинного 

досліду монотонно зменшувалося (рис. 3.14) в межах (0,65 – 0,77), що 

підтверджується високим рівнем від’ємної кореляції цього показника з часом (r 

= - 0,954 при p = 0,003). Значення коефіцієнта КС наприкінці досліду 

зменшилось відносно початкового рівня на 15,6 %, середнє за дослід значення 

вказаного показника  у дослідній групі щурів на 10,7 % виявилось вищим 

порівняно з контрольною групою. Мінливість цього показника впродовж досліду 

була нижчою на 28,9 % у щурів з алоксаніндукованим діабетом порівняно з 



88 

 

контрольною групою. Подібність динамік за характером змін показників КС, КГ і 

КК, яка мала місце у щурів контрольної групи, збереглася і для дослідної групи: 

[r(Z15, Z13) = - 0,985 при p < 0,001] та [r(Z15, Z14) = 0,870 при p = 0,024]. 

Кореляційний аналіз показав, що за умов алоксаніндукованого діабету 

відбулись суттєві перебудови в структурі кореляційних зв’язків коефіцієнта КС 

з показниками жовчнокислотного складу жовчі щурів – всі вони набули 

виключно від’ємний характер та стали більш потужними. 

Проведений факторний аналіз дозволив з’ясувати рангові рівні впливу на 

співвідношення гліко- і таурокон’югованих жовчних кислот (КС) шести 

жовчних кислот, які визначались впродовж експерименту (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Факторні навантаження ЖК на співвідношення глікокон’югованих і  

таурокон’югованих жовчних кислот у жовчі щурів (КС) 
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№ Найменування Познач.  Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 hi

2
 

1 

КСк 

контроль 
КС1 

r -0,973 -0,958 0,807 0,691 0,799 0,725 – 

D
 

0,9467 0,9178 0,6512 0,4775 0,6384 0,5256 4,1572 / I 

d,% 22,77 22,08 15,66 11,49 15,36 12,64 100 

Ранг впливу факторів 1 2 3 6 4 5 – 

2 

КСd 

дослід 
КС2 

r -0,989 -0,976 -0,913 0,440 0,527 0,304 – 

D
 

0,9781 0,9526 0,8336 0,1936 0,2777 0,0924 3,3280 / II 

d,% 29,39 28,62 25,05 5,82 8,34 2,78 100 

Ранг впливу факторів 1 2 3 5 4 6 – 

Внески факторів 
Vj

2
 1,9248 1,8704 1,4848 0,6711 0,9161 0,6180 7,4852 

d,% 25,71 24,99 19,84 8,96 12,24 8,26 100 

Ранг впливу факторів 1 2 3 5 4 6 – 

Для контрольної групи щурів досліджені фактори за рангом їх впливу на 

рівень значення коефіцієнта КС розташувались в ієрархічний ряд: таурохолева 

кислота → суміш ТХДХК+ ТДХК → глікохолева кислота → холева кислота → 

суміш ХДХК+ДХК → суміш ГХДХК+ГДХК. Для дослідної групи щурів ці фактори 

утворили подібний ієрархічний ряд: таурохолева кислота → суміш ТХДХК+ 
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ТДХК → глікохолева кислота → холева кислота → суміш ГХДХК+ГДХК → суміш 

ХДХК+ ДХК, який відрізнявся від першого лише позиціями двох останніх 

факторів. 

Таким чином, на тлі алоксаніндукованого діабету первинні зміни 

активності мультиферментних систем синтезу окремих жовчних кислот 

зумовлюють зміни функціональних властивостей жовчі, що підтверджується 

достовірними змінами інтегральних характеристик жовчі, якими є коефіцієнт 

кон’югації, гідроксилювання, співвідношення тауро- і глікокон’югованих ЖК. 

3.3.2 Ієрархічна кластеризація показників жовчнокислотного складу жовчі 

щурів. 

Застосування багатовимірного статистичного аналізу до вивчення 

складних біохімічних процесів, які відбуваються в живих організмах на різних 

структурних рівнях їх організації, набуло широкого розповсюдження в сучасній 

науковій практиці, у тому числі в галузі медичної біології.  

На сьогодні однією з найгостріших проблем медицини є цукровий діабет, 

котрий за своєю природою і механізмами розвитку є гетерогенним 

захворюванням з мультифакторністю свого ґенезу. Доведено, що за умов 

розвитку ЦД ключовими зовнішньосекреторними і регуляторними функціями 

печінки та інших органів і поліферментних систем виступають процеси 

жовчоутворення, гідроксилювання та кон’югації  ЖК з амінокислотами, перебіг 

складних біохімічних процесів жовчнокислотного та ліпідного обміну в 

окремих ланках організму. Саме цими обставинами викликано і виправдано 

використання в дисертаційній роботі ефективних методів багатовимірного 

статистичного аналізу, включаючи метод ієрархічної кластеризації [29, 57]. 

Ранжирування показників ЖКС  жовчі щурів контрольної групи за ознакою 

рівня інтегрованості (Ri) кожного з них в сукупності досліджених показників (k 

=15) дозволила провести їхню структуризацію. Повну сукупність показників 

можна розділити на три групи, в кожну з яких попали показники з близькими 

рівнями інтегрованості. До першої рейтингової групи увійшло чотири 

показника, які відносяться до жовчних кислот, кон’югованих з таурином, з 
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найвищим рівнем інтегрованості (R = 78,6 %): (Z3) – суміш ТХДХК+ТДХК 

(перша сходинка в рейтинговій таблиці); (Z12)– таурокон’юговані ЖК (друга 

сходинка); (Z15) – співвідношення глікокон’югованих і таурокон’югованих ЖК 

(третя сходинка) та (Z2) – таурохолева кислота (четверта сходинка). Кожний з 

цих показників має 11 статистично значущих кореляційних зв’язка, а для 

повної інтеграції в межах даної групи кожному з них необхідно мати по три 

кореляції [(k –1) зв’язків] і вони їх мають. З п’яти позитивних (прямих) 

кореляцій у показника Z3 дві кореляції (з Z12 і Z2) забезпечують внутрішню його 

інтеграцію в даній групі, а три інші – зовнішню інтеграцію з показниками (Z10) – 

дигідроксихоланові ЖК, (Z13) –  коефіцієнт кон’югації ЖК і (Z1) –  сумарний 

вміст кон’югованих ЖК. З шести від’ємних (обернених) кореляцій показника Z3 

одна кореляція спрямована на третій показник даної групи  – Z15 і завершує 

внутрішню інтеграцію Z3, а інші п’ять спрямовані на зовнішню його інтеграцію.  

У показника Z12 дві позитивні кореляції з Z2 і Z3 обумовлюють внутрішню його 

інтеграцію, а три інших позитивні кореляції зорієнтовані на зовнішню інтеграцію з 

тими же показниками Z10, Z13 і Z1, що й у показника Z3. Внутрішню інтеграцію Z12 в 

межах першої групи завершує одна від’ємна кореляція з Z15, п’ять інших від’ємних 

кореляцій спрямовані на зовнішню його інтеграцію з Z6, Z14, Z7, Z11 та Z5 . 

У показника Z15 всі шість позитивних кореляції зорієнтовані виключно на 

зовнішню його інтеграцію: з (Z11) – вміст глікокон’югованих ЖК, (Z14) – 

коефіцієнт гідроксилювання ЖК, (Z6) – сумарний вміст вільних ЖК, (Z7) – холева 

кислота, (Z8) – суміш ХДХК+ДХК. Внутрішню ж інтеграцію показнику Z15 

забезпечують три від’ємні кореляції з Z2 , Z3 та Z12, а інші дві від’ємні кореляції 

спрямовані на зовнішню його інтеграцію з (Z10) і (Z13). 

У показника Z2 з п’яти позитивних кореляцій дві (з Z12 і Z3) націлені на 

внутрішню його інтеграцію, а три інші – на зовнішню інтеграцію з Z10, Z13 і Z1. З 

шести від’ємних кореляцій у Z2 одна кореляція з Z15 завершує його внутрішню 

інтеграцію, а решта – на зовнішню інтеграцію з Z14, Z6, Z11, Z7 та з Z5. 

До другої рейтингової групи увійшло п’ять показників з високим рівнем 

їхньої внутрішньої інтегрованості: (Z6) – сумарний вміст вільних ЖК (п’ята 
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сходинка в рейтинговій таблиці при R = 71,4 %), (Z13) – коефіцієнт кон’югації 

ЖК (шоста сходинка при R = 71,4 %), (Z14) – коефіцієнт гідроксилювання ЖК 

(сьома сходинка при R = 71,4 %), (Z11) – вміст глікокон’югованих ЖК (восьма 

сходинка при R = 71,4 %) та (Z10) – дигідроксихоланові ЖК (дев’ята сходинка, R 

= 64,3 %). Рівень внутрішньої інтегрованості в межах другої групи перших 

чотирьох показників поступається майже на 9,2 % аналогічному параметру 

першої групи. У показника Z6 внутрішня його інтеграція в межах другої 

рейтингової групи здійснена завдяки двом позитивним кореляціям з Z14 і Z11 та 

двом від’ємним кореляціям з Z13 і Z10. Зовнішню інтеграцію показнику Z6 

забезпечують три його позитивні кореляції з Z7, Z15, Z5 та три від’ємні кореляції з 

Z3 , Z12, Z2. У показника Z13 внутрішня його інтеграція реалізована через один 

позитивний кореляційний зв'язок з Z10 та два від’ємних зв’язка з Z6 і Z14. Інші 

чотири позитивні кореляції показника Z13 спрямовані на зовнішню його 

інтеграцію з Z3, Z12, Z2 та з Z1, а три від’ємні кореляції – на Z7, Z5, Z15. Третій 

показник Z14, що увійшов до другої групи, забезпечив собі внутрішню інтеграцію 

в ній двома позитивними кореляціями з Z11 і  Z6  та двома від’ємними 

кореляціями з Z10 і Z13, решта трьох позитивних кореляцій спрямовані на 

зовнішню інтеграцію з Z15 , Z4 і Z8, а три від’ємні кореляції – на Z2, Z12 і Z3. 

Внутрішня інтеграція показника Z11 в межах другої рейтингової групи 

реалізується через дві позитивні кореляції з Z14 і Z6 та через одну від’ємну 

кореляцію з  Z10. Інші чотири позитивні кореляції спрямовані на зовнішню його 

інтеграцію з Z15 , Z4, Z8 і Z9, а три від’ємні кореляції – на Z2, Z12 і Z3. Останній з 

другої групи показник  Z10 забезпечив в ній внутрішню свою інтеграцію через одну 

позитивну кореляцію з Z13 та через три від’ємні кореляції з Z14, Z11 і Z6. Інші його 

чотири позитивні кореляції зумовлюють зовнішню інтеграцію з Z3,  Z12,  Z2 і Z1. 

До третьої рейтингової групи увійшли шість показників з невисоким рівнем 

їх внутрішньої інтеграції: (Z7) – холева кислота (десята сходинка в рейтинговій 

таблиці при R = 57,1 % ), (Z5) – суміш ГХДХК+ГДХК (одинадцята сходинка при 

R = 50,0 %), (Z1) – сума кон’югованих ЖК (дванадцята сходинка при R = 50,0 %), 

(Z4) – глікохолева кислота (тринадцята сходинка при R = 35,7 %), (Z8) – суміш 

ХДХК+ДХК (чотирнадцята, передостання сходинка при R = 35,7 % ), (Z9) – 
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тригідроксихоланові ЖК (остання, п’ятнадцята сходинка при R = 21,4 %). Проте 

перші три з цих показників (Z7, Z5, Z1) мають значно вищий рівень внутрішньої 

інтеграції (57,1 і 50,0 %) порівняно з трьома останніми показниками (Z4, Z8, Z9), 

рівень внутрішньої інтегрованості яких становить (35,7 і 21,4 %).  

З трійки найбільш рейтингових у третій групі показників найвищу кількість 

позитивних кореляцій має показник Z1, які забезпечують йому розгалужену 

зовнішню інтеграцію з п’ятьма показниками: Z3, Z12, Z13, Z10 і Z2, а внутрішня 

інтеграція даного показника реалізується лише через дві від’ємні кореляції з Z7 і Z5.  

З трьох позитивних кореляцій у показника Z7 на внутрішню інтегрованість 

спрямована лише одна кореляція з Z5, решта дві – на зовнішню інтеграцію з Z6 і 

Z15. З п’яти від’ємних кореляцій у Z7 лише одна націлена на внутрішню 

інтеграцію даного показника з Z1, інші чотири спрямовані на зовнішню 

інтегрованість з Z13, Z3, Z12, Z2. У показника Z5 з двох позитивних кореляцій на 

внутрішню його інтегрованість спрямована одна кореляція з  Z7, інша – на 

зовнішню інтегрованість з Z6. З п’яти від’ємних кореляцій у Z5 на внутрішню 

інтеграцію націлена одна кореляція з Z1, решта – на зовнішню інтеграцію з Z13, 

Z3, Z12, Z2. 

Специфіка трьох показників (Z4, Z8  і Z9) з найнижчим рівнем внутрішньої 

їхньої інтеграції полягає в тому, що всі вони мають лише позитивні кореляції, 

три з яких задіяні в організації внутрішньої їхньої інтеграції (виключно між 

собою) в межах третьої рейтингової групи, відокремившись від трьох інших 

показників даної групи в окрему ланку. На зовнішню інтегрованість спрямовані 

у показника Z4 три позитивні кореляції з Z11, Z14 і Z15, а у показника Z5 – одна 

позитивна кореляція з Z6  та чотири від’ємні кореляції з Z13, Z3, Z12 і Z2. 

Проведений структурний аналіз кореляційних зв’язків та їх ранжирування 

за кількістю і щільністю кореляцій між показниками ЖКС жовчі щурів 

контрольної групи дозволили шляхом ієрархічної кластеризації сукупності 

досліджених п’ятнадцяти показників узагальнити отримані результати у вигляді 

єдиного кластеру (рис. 3.15). Внутрішня інтегрованість (рівень узгодженості) 

показників в даному кластері досить потужна і складає W = 61,0 %.  
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Рис. 3.15.  Кластер показників ЖКС жовчі щурів контрольної групи  

(p ≤ 0,10; W = 61,0 %) 

Примітка. Тут і на рис. 3.16 прийняті такі позначення: 

1)         ;         ; … – індекси Zi-их показників (введені в табл. 2.1), тобто замість Z1→          і т.д.; 

2) позитивні кореляції позначені суцільними лініями: 

              – при p≤0,01;           – p≤0,05;             – p≤0,10; 

3) від’ємні кореляції позначені пунктирними лініями: 

              – при p≤0,01;           – p≤0,05;             – p≤0,10; 

4) I, II, III – номера рейтингових груп за рівнем внутрішньої інтеграції показників. 
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За умов алоксаніндукованого діабету (дослідна група щурів) відбулися 

суттєві зміни як в структурі кореляційних зв’язків між показниками 

жовчнокислотного складу жовчі, так і в таблиці їх ранжирування. 

Діапазон варіювання рівня інтегрованості показників в повній сукупності 

досліджуваних показників звузився на 12,6 % порівняно з контрольною групою 

щурів за рахунок зниження верхньої межи значень параметра Ri  з 78,6 % 

(контроль) до 71,4 % (дослід). Значно змінився перерозподіл 15 досліджених 

показників в межах трьох рейтингових груп за рівнем їх інтегрованості: з майже 

рівномірного (4 + 5 + 6) для контролю до нерівномірного (8 + 3 + 4) для досліду. 

За дії алоксану кількість показників з найвищим рівнем інтегрованості, що 

увійшла в першу групу, вдвічі зросла порівняно з контролем.  

Суттєвих змін показники жовчнокислотного складу жовчі щурів дослідної 

групи зазнали в кількості кореляційних зв’язків між ними порівняно з контролем: 

- сумарний вміст вільних ЖК (Z6) втратив 8 кореляційних зв’язків з Z13; Z3; Z12; 

Z15; Z2; Z14; Z11; Z10, але набув один новий позитивний зв'язок з Z8 та в 

рейтинговій таблиці змістився на 7 сходинок вниз (з п’ятої на дванадцяту); 

- вміст тригідроксихоланових ЖК (Z9) втратив один кореляційний зв’язок з Z8, 

але набув 8 нових зв'язків з Z1; Z10; Z3; Z12; Z2; Z14; Z15; Z13 та в рейтинговій 

таблиці піднявся на 12 сходинок (з останньої, п’ятнадцятої на третю); 

- вміст суміші ХДХК+ДХК (Z8) втратив всі 5 позитивних кореляційних зв’язка з 

Z9; Z4; Z11; Z14; Z15, але набув три нових позитивних зв'язка з Z6; Z7 і Z5 та в 

рейтинговій таблиці змістився на одну сходинку вниз (з чотирнадцятої на 

останню, п’ятнадцяту); 

- вміст холевої кислоти (Z7) втратив 6 зв’язків з Z13; Z3; Z12; Z2; Z15; Z1, але набув 

один новий позитивний зв'язок з Z8 та в рейтинговій таблиці змістився на три 

сходинки вниз (з десятої на тринадцяту); 

- сумарний вміст кон’югованих ЖК (Z1) втратив два від’ємних зв’язка з Z7; Z5, 

але набув 5 новий зв'язків з Z9; Z4; Z14; Z15 і Z11 та в рейтинговій таблиці піднявся 

на 11 сходинок (з дванадцятої на першу); 

- вміст глікохолевої кислоти (Z4) втратив один потужний позитивний зв’язок з 
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Z8, але набув 6 нових зв'язків з Z10; Z1; Z3; Z12; Z2 і Z15 та в рейтинговій таблиці 

піднявся на 7 сходинок (з тринадцятої на шосту); 

- співвідношення глікокон’югованих і таурокон’югованих ЖК (Z15) втратив 4 

кореляційних зв’язка з Z11; Z6; Z7; Z8, але набув два нових від’ємних зв'язка з Z1 і Z9 

та в рейтинговій таблиці змістився на шість сходинок вниз (з третьої на дев’яту); 

- вміст суміші ГХДХК+ГДХК (Z5) втратив всі 5 від’ємних зв'язка з Z13; Z3; Z12; 

Z2; Z1, але набув один новий позитивний зв'язок з Z8 та в рейтинговій таблиці 

змістився на три сходинки вниз (з одинадцятої на чотирнадцяту); 

- коефіцієнт кон’югації ЖК (Z13) втратив 3 кореляційних зв’язка з Z7; Z6; Z5, але 

набув два нових позитивних зв'язка з Z9 і Z4 та в рейтинговій таблиці змістився 

на чотири сходинки вниз (з шостої на десяту); 

- вміст таурокон’югованих ЖК (Z12) втратив 3 від’ємних зв'язка з Z6; Z7; Z5;, але 

набув два нових потужних позитивних зв'язка з Z9 і Z4 та в рейтинговій таблиці 

змістився на три сходинки вниз (з другої на п’яту); 

- вміст таурохолевої кислоти (Z2) втратив 3 від’ємних зв'язка з Z6; Z7; Z5;, але 

набув два нових потужних позитивних зв'язка з Z9 і Z4 та в рейтинговій таблиці 

змістився на три сходинки вниз (з четвертої на сьому); 

- вміст суміші ТХДХК+ТДХК (Z3) втратив 3 від’ємних зв'язка з Z6; Z7; Z5, але 

набув два нових потужних позитивних зв'язка з Z9 і Z4 та в рейтинговій таблиці 

змістився на одну сходинку вниз (з першої на другу); 

- вміст глікокон’югованих ЖК (Z11) втратив 3 позитивних зв'язка з Z15; Z8; Z6, 

але набув один новий зв'язок з Z1 та в рейтинговій таблиці змістився на три 

сходинок вниз (з восьмої на одинадцяту);  

- коефіцієнт гідроксилювання (Z14) втратив 2 позитивних зв'язка з Z8; Z6, але 

набув два нових потужних від’ємних зв'язка з Z4 і Z9 та в рейтинговій таблиці 

змістився на одну сходинку вниз (з сьомої на восьму); 

- вміст дигідроксихоланових ЖК (Z10) втратив один від’ємний зв'язок з Z6, але 

набув два нових потужних позитивних зв'язка з Z4 і Z9 та в рейтинговій таблиці 

піднявся на п’ять сходинок (з дев’ятої на четверту). 

Внаслідок вище приведених змін в кореляційних зв’язках відбулись 
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суттєві структурні перебудови в кластері показників ЖКС жовчі щурів 

дослідної групи. За умов алоксаніндукованого діабету утворилося два 

відокремлених кластера (рис. 3.16), а не один єдиний як у контрольної групи 

(рис. 3.15). 

 

Рис. 3.16. Кластер показників ЖКС жовчі щурів дослідної групи  

(p ≤ 0,10; W = 56,2 %) 
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До основного кластера увійшло 11 показників, що за своїм рівнем 

інтегрованості попали в перші дві рейтингові групи. Решта 4 показників з 

третьої рейтингової групи утворили відокремлений кластер з потужною 

внутрішньо інтегрованою структурою кореляційних зв’язків, до якого увійшли 

три показника, що відображають присутність в ньому вільних жовчних кислот: 

сумарний вміст ВЖК (Z6), вміст холевої кислоти (Z7) та вміст суміші 

ХДХК+ДХК (Z8), і один показник від кон’югованих ЖК – вміст суміші 

ГХДХК+ГДХК (Z5).  

Аналіз структури основного кластеру показує, що в першу рейтингову 

групу увійшли 8 показників: сумарний вміст кон’югованих ЖК (Z1), 

таурохолева кислота (Z2), суміш ТХДХК+ТДХК (Z3), глікохолева кислота (Z4), 

тригідроксихоланові ЖК (Z9), дигідроксихоланові ЖК (Z10),  таурокон’юговані 

ЖК (Z12) і коефіцієнт гідроксилювання (Z14). Між цими показниками існує 

потужна внутрішня інтеграція, яка забезпечена позитивними кореляційними 

зв’язками та від’ємною кореляцією з коефіцієнтом гідроксилювання (Z14). До 

другої рейтингової групи цього кластеру увійшло три показника: 

глікокон’юговані ЖК (Z11), коефіцієнт кон’югації (Z13) та співвідношення 

глікокон’югованих і таурокон’югованих ЖК (Z15), між якими існує лише один 

потужний кореляційний зв'язок між Z13 і Z15. Між першої та другою 

рейтинговими групами показників встановлена потужна і сильно розгалужена 

структура кореляційних зв’язків, що забезпечує даному кластеру цільність і 

стабільність будови даному кластеру. 

Отже, за умов алоксаніндукованого діабету відбулися достатньо масштабні 

перебудови в структурі кореляційних зв’язків між показниками ЖКС жовчі 

щурів. Так, у восьми кореляцій змінились на протилежні знаки, порушилось до 

статистично недостовірного рівня 23 кореляційних зв’язки та відтворено 18 

нових кореляційних зв’язки, цільний кластер з 15 показників розпався на два 

кластери з дуже нерівномірним розподілом між ними показників (11 + 4). Всі ці 

зміни потребують більш ретельного аналізу з метою поглиблення уявлень про 

перебіг складних біохімічних процесів, що забезпечують жовчоутворення в 
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печінці щурів та для оцінки функціонального стану організму тварин за дії 

провокуючих цукровий діабет агентів. 

3.3.3 Аденілові нуклеотиди в тканинах щурів за умов алоксаніндукованого 

діабету. 

Біохімічні характеристики плазми крові щурів, взятої на дев’ятий день 

після введення алоксану, в значній мірі відповідають стану цукрового діабету. 

Зокрема, встановлено різке зростання рівня глюкози в плазмі крові 

піддослідних щурів у 5,6 разів (р < 0,01), котрий сягав 35,78 ммоль/л (р < 0,01), 

тоді як в інтактних тварин ця величина складала лише (6,28 ± 0,31)ммоль/л. 

Тканину печінки та підшлункової залози було взято в дослід після відбору 

проб жовчі та реєстрації динаміки холерезу. Аналіз даних тканин на вміст 

компонентів аденілової системи показав суттєві відмінності як в кількості, так і у 

співвідношенні даних метаболітів в контрольних та піддослідних тварин (табл. 

3.21). Зокрема, найсуттєвіша різниця виявилась у зміні концентрації АДФ, 

рівень якого в тканині печінки щурів з алоксаніндукованим діабетом зріс на 

77,8 % (р < 0,05), а в тканині підшлункової залози ця різниця складала 134,8 % 

(р < 0,05). Одночасно в тканині печінки рівень АМФ зріс значно більше – на 

184,9 % (р < 0,01) порівняно з контролем. 

Слід відзначити, що при такій схемі експерименту концентрація АТФ в 

досліджуваних тканинах була невисокою, але при алоксановому навантаженні 

організму щурів вона подальше знижувалась в тканині печінки на 25,7 % (р < 

0,05) і підшлункової залози на 11,3 % (р < 0,05) порівняно з контрольними 

тваринами. Однак, зміни коефіцієнта співвідношення концентрації АТФ/АДФ 

виявилися більш суттєвими і в тканині печінки він був у 2,38 рази (р < 0,01) 

меншим, ніж в контролі. Аналогічні зміни по цьому показнику встановлено і для 

тканини підшлункової залози (2,68) рази (р < 0,01) (табл. 3.21). Розрахунки 

енергетичного заряду підтвердили наявність суттєвих змін в енергетичному обміні 

в досліджуваних тварин при модулюванні цукрового діабету за допомогою 

алоксану.  
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Таблиця 3.21 

Вміст аденіннуклетидів в тканинах щурів (мкмоль/г) 
О

р
га

н
и

 

Г
р
у
п

и
 

ATP ADP AMP 
(ATP+ADP+ 

AMP) 
АТР/АDP 

Енергетичний 

заряд (ЕЗ) 

П
ід

ш
л
у
н

к
о
в
а 

за
л
о
за

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

1,22±0,12 0,23±0,06 0,81±0,25 2,26±0,14 5,30 0,591 

ал
о
к
са

н
 

1,07±0,09 

88,7 % 

0,54±0,11 

234,8 % 

0,93±0,24 

114,8 % 

2,55±0,15 

112,8 % 

1,98 

2,68 рази 

0,526 

89,0 % 

П
еч

ін
к
а 

к
о
н

тр
о
л
ь 

0,74±0,12 0,27±0,11 0,44±0,09 1,45±0,11 2,74 0,603 

ал
о
к
са

н
 

0,55±0,11 

74,3 % 

0,48±0,17 

177,8 % 

1,25±0,19 

284,9% 

2,28±0,16 

157,2 % 

1,15 

2,38 рази 

0,346 

57,4 % 

Примітка. (M ± m; n = 9), (% від контрольних значень); EЗ = ATP+0,5ADP/ATP+ADP+MP 

З іншого боку, визначення продуктів перетворення аденілових 

нуклеотидів, включаючи сечову кислоту та неорганічний фосфор в крові та 

досліджуваних тканинах, явно вказувало на значне підсилення катаболічних 

процесів в організмі щурів. Так, концентрація сечової кислоти в крові зросла на 

155,9 % (р < 0,05), а в тканині печінки та підшлункової залози значно більше – 

на 334,1 %   (р < 0,01) та 265,8 % (р < 0,01) відповідно. Окрім цього, варто 

звернути особливу увагу на зміну рівня проміжних продуктів катаболізму 

аденілових нуклеотидів у досліджуваних тканинах щурів з алоксаніндукованим 

діабетом (табл. 3.22), оскільки у деяких з них, особливо в тканині підшлункової 

залози, концентрація зростала від двох до майже семи разів і в тканині печінки 

мало що менше. Це в цілому свідчило про крайні метаболічні перевантаження в 

організмі піддослідних щурів. 

Зазначимо, що катаболізм інозинмонофосфату (ІМФ) і подальше 

окислення його до гіпоксантину і сечової кислоти супроводжується утворенням 

супероксидіонрадикалу, що ініціює процеси перекисного окиснення [39]. 
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Окислення SH-груп цистеїну в молекулі ферменту призводить до підвищення 

активності АМФ-дезамінази і ксантиноксидази. Тобто, збільшення активності 

АМФ-дезамінази і ксантиноксидази може бути однією з причин і одночасно 

наслідком активації окисного стресу у тканинах щурів за умов цукрового 

діабету. 

Таблиця 3.22 

Продукти катаболізму аденілових нуклеотидів в тканинах щурів  

Органи ІMP Аденози Інозин Ксантин 
Сечова  

кислота 

Підшлункова  

залоза 
683,4

* 
613,1

* 
580,8

* 
260,3

* 
265,8

* 

Печінка 256,8
* 

148,8
* 

260,3
* 

112,7
* 

334,1
* 

Примітка. (n = 9), * – p < 0,05, % від контрольних значень 

Разом з тим, це створює умови для переходу обміну речовин в тканинах в 

низькоенергетичний стан, який характеризується пониженими значеннями 

концентрації АТФ, а отже пул аденілатів розряджений і присутні вони, 

головним чином, у формі АМФ (табл. 3.21). Експериментально на різних 

об’єктах показано, що «перемикання» метаболізму в низькоенергетичний стан 

зазвичай супроводжується дезамінуванням АМФ до ІМФ [39]. Виявлені зміни 

енергетичного обміну в тканині підшлункової залози та печінки зумовлюють 

зниження функціональних можливостей даних органів по відношенню до 

регуляції глікемії. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено, що у 

досліджуваних тварин спостерігається зниження концентрації АТФ, 

енергетичного аденілатного заряду (потенціалу) Атоінсана, зростання рівня 

АМФ та проміжних і кінцевих продуктів катаболізму аденілових нуклеотидів, 

що свідчить про розвиток енергодифіцитного стану в даних органах за умов 

алоксаніндукованого діабету. 

Отже, алоксан, застосований підшкірно у дозі 150 мг/кг маси тіла, 

збільшує концентрацію глюкози та сечової кислоти у крові щурів. При 

розвитку алоксаніндукованого діабету в тканині печінки та підшлункової 

залози знижується рівень АТФ та значно зростає концентрація АДФ та АМФ. 
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Встановлено зниження величини енергетичного заряду (потенціалу) Атоінсана 

та значного зростання рівня продуктів катаболізму аденілових нуклеотидів в 

тканині печінки та підшлункової залози за умов моделювання цукрового 

діабету. 

 

3.4 Вплив гліцину і таурину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі 

щурів за умов розвитку цукрового діабету  

 

Як вже зазначалось, таурин і гліцин інтенсивно використовуються 

поліферментними системами клітин печінки під час кон’югації з жовчними 

кислотами і мають свої механізми впливу на організм. Обидві амінокислоти 

відіграють роль медіаторів у центральній нервовій системі та можуть бути 

задіяні для нейрогуморальної регуляції зовнішньосекреторних функцій 

окремих органів. Встановлено [53] втрату із сечею таурину організмом людини 

при захворюванні на ЦД. Вся інформація про вплив цих амінокислот вказує на 

складні механізми їх дії, що потребують подальшого експериментального 

дослідження.  

3.4.1 Жовчнокислотний склад жовчі щурів з цукровим діабетом за дії    

гліцину і таурину. 

Результати проведених досліджень впливу гліцину і таурину на жовчно- 

кислотний склад жовчі щурів, хворих на діабет свідчать (Додаток В), що за 

середнім вмістом ТХК в жовчі І дослідна група щурів на 13,4 % поступилась 

відповідному показнику контрольної групи. При цьому встановлено відмінності 

в характері динаміки цієї кислоти впродовж досліду (рис. 3.17). 

Якщо в контрольній групі відбувались коливання вмісту ТХК в межах 

похибки досліду, то концентрація ТХК у жовчі щурів І дослідної групи 

достовірно зростала в часі (r = 0,976). За дії гліцину в жовчі щурів ІІ дослідної 

групи відбулось ще більш суттєве зниження вмісту ТХК (на 43,4 % порівняно з 

контролем). Характер динаміки цього показника за дії гліцину залишився як у 

щурів з алоксаніндукованим діабетом (коефіцієнт кореляції з часом дорівнює 
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0,971). Введення таурину щурам ІІІ дослідної групи сприяло достовірному 

зростанню середньої концентрації ТХК у жовчі цих щурів (на 32,8 % порівняно 

з контрольною групою) при більш стабільному характері змін цього показника 

впродовж 3-ох годинного досліду 

 
Рис. 3.17. Зміни вмісту ТХК у жовчі щурів 

Достовірних змін вмісту суміші ТХДХК і ТДХК під впливом алоксану в 

жовчі щурів І дослідної групи не відбулось (рис. 3.18). Але змінився характер 

динаміки цього показника: якщо в контрольній групі вміст суміші ТХДХК і 

ТДХК впродовж досліду коливався навколо свого середнього значення, то на 

тлі алоксаніндукованого діабету у щурів І дослідної групи вміст суміші 

таурокон’югованих ХДХК і ДХК зростає в часі (r = 0,994). Під впливом гліцину 

і таурину в жовчі щурів ІІ і ІІІ дослідних груп рівень цього показника  суттєво 

змінюється: у щурів ІІ дослідної групи зменшується на 52,2 % порівняно з 

контролем, а в ІІІ дослідній групі збільшується на 49,0 % відповідно. Втім, 

характер динаміки цього показника в усіх трьох дослідних групах однаковий: 

впродовж досліду відбувається його зростання в часі (r = 0,973 – 0,994).  
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Рис. 3.18. Зміни вмісту суміші ТХДХК і ТДХК у жовчі щурів 

Якщо в І дослідній групі на тлі діабету вміст кон’югованої з гліцином ХК 

зменшився тільки на 14,2 % порівняно з контрольною, то в жовчі щурів ІІ 

дослідної групи за дії гліцину цей показник знизився на 69,4 % відповідно (рис.  

3.19). І тільки в ІІІ дослідній групі щурів під впливом таурину відбулось 

незначне (на 6,7 %) підвищення рівня ГХК. Що стосується характеру динаміки 

цього показника, то для усіх досліджених груп щурів цей показник був достатньо 

стабільним. Тенденція до зростання в часі встановлена тільки І і ІІІ дослідної 

груп щурів (r = 0,956-0,988). Саме для цих дослідних груп спостерігалась 

найвища узгодженість змін вмісту ГХК в жовчі щурів (r = 0,983).  

Вміст глікокон’югованих ХДХК і ДХК є тим показником, що в усіх 

дослідних групах щурів був вищим за відповідний контрольний (рис. 3.20). 

Найвищий середній вміст ГХДХК і ГДХК, на 101,3 % вищий за відповідний 

контрольний показник, встановлено для щурів ІІ дослідної групи, що додатково 

отримували гліцин. За характером змін концентрації ГХДХК і ГДХК впродовж 

трьохгодинного досліду в жовчі у щурів усіх трьох дослідних груп встановлено 
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також високий рівень узгодженості (r = 0,745-0,957).  

 
Рис. 3.19. Зміни вмісту ГХК у жовчі щурів 

 

Рис. 3.20. Зміни вмісту суміші ГХДХК і ГДХК у жовчі щурів 
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Аналіз сумарного вмісту кон’югованих ЖК свідчить, що в щурів з 

алоксаніндукованим діабетом їх середній сумарний рівень  залишається 

незмінним. Застосування амінокислот для корекції спричинило протилежно 

спрямовані зміни цього показника, а саме: в ІІ дослідній групі – зниження на 

41,1 %, а ІІІ дослідної групи – навпаки, збільшення на 33,5 %. 

Значний корегуючий вплив гліцину і таурину спостерігався на вільних 

ЖК. Так, вміст холевої кислоти, що на тлі діабету в щурів І дослідної групи 

підвищився на 66,7 %, під впливом гліцину (ІІ дослідна група) зменшився на 

15,8 %, а таурину – на 37,4 % (рис. 3.21). При цьому найвищий коефіцієнт 

кореляції вмісту ХК встановлено саме для ІІ і ІІІ дослідних груп щурів, що 

отримали амінокислоти (r = 0,720-0,855).  

 

Рис. 3.21. Зміни вмісту ХК у жовчі щурів 

Ще більш виражений корегуючий вплив таурину і гліцину встановлено на 

суміш вільних ХДХК і ДХК (рис. 3.22). Якщо на тлі алоксанового діабету у 

щурів І дослідної групи відбулось збільшення середнього значення цього 
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показника на 132,9 %, то застосування гліцину призвело до зниження вмісту  

ХДХК і ДХК на 47,8 % порівняно з І дослідною групою, а таурину – на 57 % 

відповідно. Найбільш стабільним рівнем впродовж досліду цей показник 

характеризувався для І і ІІІ дослідних груп щурів. У щурів ІІ дослідної групи за 

дії гліцину під час досліду відбувалось поступове збільшення цього показника в 

часі (r = 0,745). 

 

Рис. 3.22. Зміни вмісту суміші ХДХК і ДХК у жовчі щурів 

Аналіз сумарного вмісту вільних ЖК свідчить, що в хворих на діабет 

щурів І дослідної групи відбулось стрімке їх зростання (на 83,5 %). 

Застосування гліцину сприяло частковому зниженню цього показника (на 26,1 

% порівняно з І дослідною групою), а таурину – надмірному його зниженню (на 

60,7 %). Напрямок змін сумарного вмісту всіх ЖК в усіх дослідних групах 

співпадає зі змінами кон’югованих ЖК.  

Така різниця в змінах ЖКС під впливом гліцину і таурину, зумовлена 

принципово відмінними механізмами їхнього впливу, призводить до значних 

змін емульгуючих властивостей жовчі, що підтверджується рівнем коефіцієнтів 
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кон’югації  ЖК, адже під впливом гліцину цей показник зменшився на 20,3 %, а 

таурину – на 70,7 % збільшився (рис. 3.23).  

 
                                      Рис. 3.23. Коефіцієнти кон’югації ЖК 

    Водночас коефіцієнт гідроксилювання, що визначається як 

співвідношення тригідроксихоланових жовчних кислот до дигідроксихоланових 

за дії алоксану знизився на 31,1 %. Корекція пошкоджуючого впливу алоксану 

гліцином у щурів ІІ дослідної групи спричинила подальше підвищення вмісту 

дигідроксихоланових жовчних кислот і, відповідно, зменшення коефіцієнта 

гідроксилювання на 17,5 % порівняно з І дослідною групою.  

В той же час у ІІІ дослідній групі щурів за дії таурину відбулось помірне 

зростання тригідроксихоланових кислот, що супроводжувалось збільшенням 

коефіцієнта гідроксилювання на 17,5 % порівняно з І дослідною групою (рис. 3.24). 

Співвідношення гліко- і таурокон’югованих ЖК, що на тлі цукрового 

діабету в щурів І дослідної групи дещо (11,0 %) збільшилось (рис. 3.25). За дії 

гліцину у ІІ дослідній групі щурів залишилось незмінним і тільки під впливом 

таурину відбулось зменшення цього показника в ІІІ дослідній групі до рівня на 

13 % нижчого за контроль. 
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                                               Рис. 3.24. Коефіцієнти гідроксилювання ЖК 

 

                                  Рис. 3.25. Співвідношення гліко- до таурокон’югованих ЖК 

Отже, амінокислоти, застосовані для корекції метаболічних порушень, 

спричинених цукровим діабетом, по-різному впливають на ЖКС. З усіх 

досліджених показників ЖКС та їх похідних тільки зміни вмісту суміші 

ГХДХК і ГДХК у ІІ і ІІІ дослідних групах односпрямовані. Тому доцільність 

застосування гліцину чи таурину або їх комбінації хворим на цукровий діабет 
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повинна визначатись з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу 

цього захворювання.  

Результати кореляційного аналізу отриманих показників опрацьовано з 

побудовою кореляційних кластерів (рис. 3.26 – 3.29), які дозволяють більш 

наочно оцінити метаболічні зв’язки досліджених показників та їх зміни за дії 

чинників різної природи.  

Кластер, побудований для ЖКС жовчі щурів контрольної групи, включає 

усі первинні показники (вміст окремих ЖК), сумарний вміст кон’югованих і 

вільних кислот та розраховані на їх основі вторинні коефіцієнти  кон’югації, 

гідроксилювання та співвідношення гліко- до таурокон’югованих ЖК (рис. 

3.26). Рівень узгодженості усіх цих показників визначається кількістю і 

міцністю кореляційних зв’язків між ними. Але найбільш важливим є те, що усі 

досліджені показники входять до єдиного кластера, який характеризує рівень 

збалансованості динаміки ЖКС і, відповідно, жовчосекреторної функції жовчі. 

На тлі діабету відбувається принципова перебудова кластерної моделі 

ЖКС, яка проявляється фрагментацією єдиного кластеру, виділенням з його 

складу окремих вільних кислот і в сукупності та суміші ГХДХК і ГДХК у 

вигляді відокремленої ланки (рис. 3.27). Така перебудова є підтвердженням 

принципових  змін у механізмах функціонування жовчосекреторної системи, 

що відбуваються у щурів на тлі ЦД. 

Корекція ЦД гліцином проявляється залученням відокремленої ланки 

вільних кислот та суміші ГХДХК і ГДХК до єдиного кластеру, що в цілому є 

позитивним знаком (рис. 3.28). Втім, поза кластером залишаються коефіцієнти  

кон’югації і гідроксилювання, і це залишає питання про поліпшення 

емульгуючих властивостей жовчі під впливом гліцину відкритим. Застосування 

таурину також сприяє відновленню единого кластеру, поза яким залишається 

тільки один показник – співвідношення гліко- і таурокон’югованих ЖК (рис. 

3.29). Така модель, ймовірно, відображує позитивний вплив таурину на 

збалансованість ЖКС жовчі щурів, хворих на ЦД. 
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Рис. 3.26.  Кластер показників ЖКС жовчі щурів контрольної групи  

(p ≤ 0,10; W = 61,0 %) 

Примітка. Тут і на рис. 8 прийняті такі позначення: 

1)         ;         ; … – індекси Zi-их показників (введені в табл. 2.1), тобто замість Z1→          і т.д.; 

2) позитивні кореляції позначені суцільними лініями: 

              – при p≤0,01;           – p≤0,05;             – p≤0,10; 

3) від’ємні кореляції позначені пунктирними лініями: 

              – при p≤0,01;           – p≤0,05;             – p≤0,10; 

4) I, II, III – номера рейтингових груп за рівнем внутрішньої інтеграції показників. 
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Рис. 3.27. Кластер показників ЖКС жовчі щурів І дослідної групи  

(p ≤ 0,10; W = 56,2 %) 
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Рис. 3.28. Кластер показників ЖКС жовчі щурів ІІ дослідної групи  

(p ≤ 0,10; W = 53,3 %) 

 

 

 

11 

1 

4 

9 

3

 

10 

12 

5 

8 

6 

III 

I 

II 

15 

14 

13 

7 
2 



113 

 

 

Рис. 3.29. Кластер показників ЖКС жовчі щурів ІІІ дослідної групи  

(p ≤ 0,10; W = 46,7 %) 

3.4.2 Вплив гліцину і таурину на ліпідний склад жовчі щурів. 

Вміст фосфоліпідів у жовчі щурів І дослідної групи на тлі цукрового 

діабету знизився на 6,8 % порівняно з контролем (табл. 3.23).  За дії гліцину у  
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Таблиця 3.23 

Статистична оцінка впливу гліцину і таурину на вміст основних фракцій ліпідів у жовчі щурів 

(по об’єднаним вибіркам досліджених груп щурів) (концентрація, мг %; M ± m) 

№№  

п/п 

Основні  

фракції  

ліпідів 

Статистичні 

показники 

Контрольна 

група, 

n = 24 

І дослідна група 

(алоксаніндукований  

діабет), n = 42 

ІІ дослідна група 

(гліцин), n = 24 

ІІІ дослідна група 

(таурин), n = 24 

Значення 

показників 

Значення 

показників 

Зміна 

відносно 

контролю, 

% 

Значення 

показників 

Зміна 

відносно 

контролю, 

% 

Значення 

показників 

Зміна 

відносно 

контролю, 

% 

1 
Фосфоліпіди 

(Y1) 

<x> 67,22±0,954 62,66±1,073 – 6,78 60,24±0,819 – 10,38 77,92±0,997 + 15,92 

νσ, % 6,95 11,10 + 59,71 6,66 –  4,17 6,27 –  9,78 

R 17,20 26,40 + 53,49 16,30 – 5,23 18,00 + 4,65 

max 78,60 72,20 + 8,14 68,70 – 12,60 86,70 + 10,30 

2 
Холестерин 

(Y2) 

<x> 25,04±0,527 23,22±0,414 – 7,27 23,13±0,348 – 7,63 27,54±0,362 + 9,98 

νσ, % 10,30 11,54 + 12,04 7,38 – 28,35 6,44 – 37,48 

R 9,50 10,80 + 13,68 8,10 – 14,74 8,10 – 14,74 

max 31,30 27,20 – 13,10 27,20 – 13,10 32,60 + 4,15 

3 

Вільні жирні 

кислоти 

(Y3) 

<x> 16,60±0,227 18,60±0,399 + 12,05 20,15±0,502 + 21,38 16,19±0,391 – 2,47 

νσ, % 6,69 13,89 + 107,62 12,21 + 82,51 11,84 + 76,98 

R 4,50 9,70 + 115,56 8,60 + 91,11 8,40 + 86,67 

max 18,20 23,40 + 28,57 24,10 + 32,42 20,30 + 11,54 

4 
Тригліцериди 

(Y4) 

<x> 2,150±0,087 1,512±0,080 – 29,67 1,971±0,052 – 8,32 1,638±0,070 – 23,82 

νσ, % 19,77 34,32 + 73,60 12,99 – 34,29 21,00 + 6,22 

R 1,70 2,00 + 17,65 0,90 – 47,06 1,40 – 17,65 

max 3,2 2,5 – 21,88 2,4 – 25,00 2,3 – 28,12 

5 

Ефіри  

холестерину 

(Y5) 

<x> 3,254±0,149 3,945±0,092 + 21,24 3,621±0,114 + 11,28 3,700±0,130 + 13,71 

νσ, % 22,43 15,18 – 32,32 15,35 – 31,57 17,27 – 23,00 

R 2,4 2,3 – 4,17 2,1 – 12,50 2,2 – 8,33 

max 4,5 5,0 + 11,11 5,0 + 11,11 4,7 + 4,44 
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щурів ІІ дослідної групи відбулось більш суттєве зниження цього показника (на 

10,4 % порівняно з контролем). Водночас у щурів ІІІ дослідної групи,  на яких 

застосовано таурин, відбулись протилежно спрямовані зміни вмісту 

фосфоліпідів: їх вміст збільшився на 15,9 % порівняно з контрольною групою.  

У хворих на ЦД щурів вміст  вільного холестеролу  зменшився на 7,3 % 

порівняно з контролем. На тому ж рівні залишився вміст холестеролу і у щурів 

ІІ дослідної групи. Застосування таурину призвело до достовірного  (на 10,0 % 

до контролю) зростання вмісту холестеролу у жовчі щурів ІІІ дослідної групи. 

Вміст вільних жирних кислот, що збільшився у щурів І дослідної групи на 

12 %, під впливом гліцину зріс ще більше (на 21,4 % порівняно з контрольною 

групою). Водночас застосування таурину в щурів ІІІ дослідної групи повністю 

нормалізувало вміст жирних кислот до рівня відповідного показника 

контрольної групи.   

На відміну від попередньо розглянутих показників ліпідного складу жовчі, 

зміни двох наступних його показників у всіх дослідних групах односпрямовані.  

Так, вміст тригліцеридів у всіх дослідних групах щурів менший за 

відповідний контрольний показник, причому мінімальний рівень тригліцеридів 

(на 27,9 % менший за контроль) встановлено у щурів І дослідної групи. 

Застосування гліцину в більшій мірі нормалізувало рівень цього показника: у 

щурів ІІ дослідної групи різниця за вмістом тригліцеридів з контролем склала 

8,3 %. У той же час вплив таурину на вміст тригліцеридів був менш суттєвим (у 

ІІІ дослідній групі цей показник на 23,8 % менший за контроль). 

Односпрямовані зміни, але в напрямку збільшення, в усіх дослідних 

групах щурів встановлено для ефірів холестерину. І найбільше відхилення від 

контрольного показника  – для щурів І дослідної групи. Застосування гліцину і 

таурину в рівній мірі сприяло зниженню вмісту ефірів холестерину (на 11,3 % і 

13,7 % для ІІ і ІІІ дослідних груп щурів порівняно з контролем). 

Більш точна кількісна оцінка «чутливості» показників ліпідного складу до 

дії гліцину і таурину проведена із застосуванням сукупності критеріїв 

ранжирування, до якої включено середнє значення показника ліпідного складу, 



116 

 

його коефіцієнт варіації, розмах варіювання та максимальне значення. За такою 

оцінкою досліджені фракції ліпідів за «чутливістю» до дії алоксану 

розташувались в наступний спадаючий ряд: «Вільні жирні кислоти → 

тригліцериди→фосфоліпіди → ефіри  холестерину → холестерин» (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Порівняльна оцінка показників ліпідного складу жовчі І дослідної групи 

щурів (алоксаніндукований діабет) відносно контрольної групи 

Критерії  

ранжирування 

Ранг фракцій ліпідів за їх відмінностями відносно контролю 

Фосфоліпіди 

(Y1) 

Холестерин 

(Y2) 

Вільні ЖК 

(Y3) 

Тригліцериди 

(Y4) 

Ефіри 

холестерину 

(Y5) 

Середнє  

значення 

5 4 3 1 2 

- 6,78% - 7,27% + 12,05% - 29,67% + 21,24% 

Коефіцієнт  

варіації 

3 5 1 2 4 

+ 59,71% + 12,04% + 107,62% + 73,60% - 32,32% 

Розмах  

варіювання 

2 4 1 3 5 

+ 53,49% + 13,68% + 115,56% + 17,65% - 4,17% 

Максимальне 

значення 

5 3 1 2 4 

+ 8,14% - 13,10% + 28,57% - 21,88% + 11,11% 

Σ рангів 15 16 6 8 15 

Ранг  

«чутливості» 
III V I II IV 

За рангом «чутливості» на дію гліцину на тлі алоксаніндукованого діабету 

досліджені фракції ліпідів жовчі щурів розташувались в наступний спадаючий 

ряд: «Вільні жирні кислоти  → тригліцериди → ефіри холестерину → 

холестерин  → фосфоліпіди»  (табл.  3.25). 

Таблиця 3.25 

Порівняльна оцінка показників ліпідного складу жовчі  

ІІ дослідної групи щурів (гліцин) відносно контрольної групи 

Критерії  

ранжирування 

Ранг фракцій ліпідів за їх відмінностями відносно контролю 

Фосфоліпіди 

(Y1) 

Холестерин 

(Y2) 

Вільні 

ЖК (Y3) 

Тригліцериди 

(Y4) 

Ефіри 

холестерину 

(Y5) 

Середнє  

значення 

3 5 1 4 2 

- 10,38% - 7,63% + 21,38% - 8,32% + 11,28% 

Коефіцієнт  

варіації 

5 4 1 2 3 

- 4,17% - 28,35% + 82,51% - 34,29% - 31,57% 

Розмах  

варіювання 

5 3 1 2 4 

- 5,23% - 14,74% + 91,11% - 47,06% - 12,50% 

Максимальне 

значення 

4 3 1 2 5 

- 12,60% - 13,10% + 32,42% - 25,00% + 11,11% 

Σ рангів 17 15 4 10 14 

R «чутливості» V  IV I II III 
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За рангом «чутливості» на дію таурину хворих на цукровий діабет щурів 

досліджені фракції ліпідів розташувались в наступний спадаючий ряд: «Вільні 

жирні кислоти  → тригліцериди → холестерин  → ефіри холестерину → 

фосфоліпіди» (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26 

Порівняльна оцінка показників ліпідного складу жовчі  

ІІ дослідної групи щурів (гліцин) відносно контрольної групи 

Критерії  

ранжирування 

Ранг фракцій ліпідів за їх відмінностями відносно контролю 

Фосфоліпіди 

(Y1) 

Холестерин 

(Y2) 

Вільні  

ЖК (Y3) 

Тригліцериди 

(Y4) 

Ефіри 

холестерину 

(Y5) 

Середнє  

значення 

2 4 5 1 3 

+ 15,92% + 9,98% - 2,47% - 23,82% + 13,71% 

Коефіцієнт  

варіації 

4 2 1 5 3 

- 9,78% - 37,48% + 76,98% + 6,22% - 23,00% 

Розмах  

варіювання 

5 3 1 2 4 

+ 4,65% - 14,74% + 86,67% - 17,65% - 8,33% 

Максимальне 

значення 

3 5 2 1 4 

+ 10,30% + 4,15% + 11,54% - 28,12% + 4,44% 

Σ рангів 14 14 9 9 14 

Ранг  

«чутливості» 
V  III I II IV 

Отже, за дії гліцину у хворих на діабет щурів підвищується вміст жирних 

кислот. Водночас нормалізується вміст тригліцеридів і ефірів холестерину. На 

вміст вільного холестерину гліцин достовірно не впливає. Таурин на тлі 

цукрового діабету нормалізує вміст жирних кислот, суттєво підвищує вміст 

фосфоліпідів та вільного холестерину, водночас достовірно знижує вміст його 

ефірів.  

Підсумковий аналіз відносних змін показників, що характеризують 

жовчнокислотний і ліпідний складу жовчі щурів за умов алоксаніндукованого 

діабету під впливом екзогенного гліцину і таурину, порівняно з контролем та І 

дослідною групою (табл. 3.27) показав наступне. 

Найбільш значних змін відносно контролю за умов алоксанового діабету 

зазнали сім показників жовчнокислотного складу жовчі, п’ять з яких зросли: 

суміш (ХДХК+ДХК) – майже на 133 %, вільні ЖК – на 83,5 %, суміш (ГХДХК 

+ ГДХК) – на 81,2 %, холева кислота – на 66,7 % і дигідроксихоланові ЖК – на  
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Таблиця 3.27 

Відносні зміни жовчнокислотного і ліпідного складу жовчі щурів за умов алоксаніндукованого діабету  

під впливом екзогенного гліцину і таурину порівняно з контролем та І дослідною групою 

№ 

п/п 
Показники 

І дослідна група, алоксан ІІ дослідна група, алоксан + гліцин ІІІ дослідна група, алоксан + таурин 

R Позн. δ1, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % 

1 Z0 (сума ЖК) 1 Z8 132,9 1 Z5 101,3 Z4 - 64,3 1 Z13 81,3 Z13 70,7 

2 Z1 (кон’юговані ЖК) 2 Z6 83,5 2 Z4 - 69,4 Z3 - 55,9 2 Z5 78,5 Z7 - 62,4 

3 Z2 (ТХК) 3 Z5 81,2 3 Z13 - 57,7 Z8 - 47,8 3 Z10 53,8 Z6 - 60,7 

4 Z3 (ТХДХК+ТДХК) 4 Z7 66,7 4 Z3 - 52,2 Z9 - 44,2 4 Z3 49,0 Z8 - 57,0 

5 Z4 (ГХК) 5 Z13 - 46,9 5 Z9 - 48,9 Z12 - 43,7 5 Z12 38,9 Z2 53,4 

6 Z5 (ГХДХК+ГДХК) 6 Z10 33,0 6 Z12 - 46,7 Z1 - 41,1 6 Z7 - 37,4 Z12 46,6 

7 Z6 (вільні ЖК) 7 Z14 - 31,0 7 Z2 - 43,4 Z0  - 39,5 7 Z2 32,8 Z3 37,3 

8 Z7 (ХК) 8 Z4 - 14,2 8 Z14 - 43,2 Z11 - 38,2 8 Z1 31,9 Z1 33,5 

9 Z8 (ХДХК+ДХК) 9 Z2 - 13,4 9 Z1 - 41,8 Z2 - 34,6 9 Z0 28,2 Z9 28,1 

10 Z9 (тригідроксихоланові ЖК) 10 Z15 11,0 10 Z7 40,4 Z10 - 32,4 10 Z6 - 27,8 Z4 24,4 

11 Z10 (дигідроксихоланові ЖК) 11 Z3 8,5 11 Z0  - 37,1 Z6 - 26,1 11 Z14 - 23,8 Z0 23,3 

12 Z11 (глікокон’юговані ЖК) 12 Z9 - 8,5 12 Z6 35,6 Z13 - 20,3 12 Z11 21,2 Z15 - 21,6 

13 Z12 (таурокон’юговані ЖК) 13 Z11 5,5 13 Z11 - 35,2 Z14 - 17,5 13 Z9 17,2 Z10 15,7 

14 Z13 (коефіцієнт кон’югації ЖК) 14 Z12 - 5,3 14 Z8 21,5 Z7 - 15,8 14 Z15 - 13,0 Z11 15,4 

15 Z14 (коефіцієнт гідроксилювання) 15 Z0 4,0 15 Z15 21,4 Z5 11,1 15 Z4 6,7 Z14 10,5 

16 
Z15 (співвідношення гліко- і 

таурокон’югованих ЖК) 
16 Z1 - 1,2 16 Z10 - 10,2 Z15 9,4 16 Z8 0,2 Z5 - 1,5 

17 Y1 (фосфоліпіди) 1 Y4 - 29,7 1 Y3 21,38 Y4 30,4 1 Y4 - 23,8 Y1 24,4 

18 Y2 (холестерин) 2 Y5 21,2 2 Y5 11,28 Y3 8,3 2 Y1 15,9 Y2 18,6 

19 Y3 (вільні жирні кислоти) 3 Y3 12,1 3 Y1 - 10,38 Y5 - 8,2 3 Y5 13,7 Y3 - 13,0 

20 Y4 (тригліцериди) 4 Y2 - 7,3 4 Y4 - 8,32 Y1 - 3,9 4 Y2 10,0 Y4 8,3 

21 Y5 (ефіри холестерину) 5 Y1 - 6,8 5 Y2 - 7,63 Y2 - 0,4 5 Y3 - 2,5 Y5 - 6,2 

 

Примітка. δ1 – відносні зміни показників порівняно з контролем; δ2 – відносні зміни показників порівняно з І дослідною групою; R - 

рейтинг показників за відносними змінами їх значень порівняно з контролем або з І дослідною групою. 
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33,0 %, а два показника знизились – коефіцієнт кон’югації ЖК на 46,9 % і 

коефіцієнт гідроксилювання на 31,0 %. З п’яти показників ліпідного складу 

жовчі помітних змін зазнали три показника: тригліцериди (концентрація 

зменшилася на 29,7 %), ефіри холестерину (зросли на 21,2 %) і вільні жирні 

кислоти ( концентрація зросла на 12,1 %). 

Позитивний корегуючий вплив гліцину позначився на чотирьох 

показниках жовчнокислотного складу жовчі (суміш ХДХК+ДХК, ВЖК, ХК і 

ДГЖК) та двох показниках ліпідного складу жовчі (тригліцериди і ефіри 

холестерину), які наблизилися до рівня значень в контролі. Аналогічний ефект 

отримано при застосуванні таурину стосовно чотирьох показників ЖКС жовчі 

(суміш ХДХК+ДХК, вільні ЖК, холева кислота і коефіцієнт кон’югації ЖК) та 

двох показників ліпідного складу (ефіри холестерину і вільні жирні кислоти). 

3.4.3 Вплив гліцину і таурину на рівень колоїдної стабільності жовчі щурів 

До основних компонентів, що характеризують літогенність та стабільність 

колоїдного стану жовчі, належать концентрація ЖК (Z0) і холестерину (Y2), які 

визначають літогенний індекс Ендрюса (холатохолестериновий коефіцієнт) [48]: 

𝐻 = 𝑍0/𝑌2 = ЖК/ХС 

Біохімічним маркером порушення колоїдної стабільності жовчі є зниження 

холатохолестеринового коефіцієнту (H). З іншого боку, цей показник 

відображає ефективність біосинтезу жовчних кислот із холестерину та частково 

дає можливість судити про обмін його самого [99]. 

Динамічність колоїдного стану жовчі піддослідних щурів впродовж 

трьохгодинного досліду характеризується мінливістю літогенного індексу 

Ендрюса, а відповідно динамічністю змін сумарної концентрації жовчних 

кислот (Z0) і концентрації холестерину (Y2) (табл. 3.28, рис. 3.30). Так, в 

контрольній групі щурів індекс Ендрюса (H) за час досліду повільно коливався 

навколо середнього свого значення (17,78 ± 0,45) в межах (16,81; 18,34) при 

коефіцієнті варіації ν = 15,1 %, не проявивши при цьому статистично 

достовірної тенденції свого зростання або зменшення в часі.  
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Таблиця 3.28 

Вплив гліцину і таурину на сумарну концентрацію жовчних кислот (Z0, мг %), концентрацію холестерину  

(Y2, мг %) та літогенний індекс Ендрюса (H) за умов алоксаніндукованого діабету (M ± m, n = 6) 
Проміжки часу відбору 

30-хв. проб жовчі, хв. 

Контрольна 

група щурів 

І дослідна група 

(алоксановий.діабет) 

ІІ дослідна група 

(.діабет+гліцин) 

ІІІ дослідна група 

(діабет+таурин) 

Концентрація жовчних кислот (Z0, мг%) 

30 449,87±7,14 432,83±7,82 259,84±3,55
*** 

544,11±9,52
*** 

60 436,79±7,32 442,16±6,42 268,12±3,64
*** 

560,07±8,51
*** 

90 443,43±6,04 455,96±6,97 278,71±3,58
*** 

576,26±9,70
*** 

120 444,47±7,55 473,34±8,04
* 

287,63±3,59
*** 

583,39±9,05
*** 

150 451,64±7,41 482,97±8,42
* 

293,59±4,30
*** 

584,80±9,55
*** 

180 445,39±7,20 490,47±8,40
** 

285,91±4,20
*** 

576,43±9,99
*** 

Середнє знач. 445,26±7,12 462,96±7,72
+ 

278,97±3,82
*** 

570,84±8,73
*** 

Коеф. варіації, % 9,59 10,00 8,22 9,18 

Концентрація холестерину (Y2, мг%) 

30 25,02±1,517 23,67±1,112 23,55±0,328 25,70±0,561 

60 25,98±1,752 23,60±1,092 23,35±0,644 26,60±0,561 

90 25,75±1,898 22,83±0,958 22,82±0,900 27,62±0,417 

120 24,40±1,247 22,73±1,138 24,52±1,073 28,82±0,519
** 

150 24,62±1,022 23,57±1,171 23,18±0,680 28,70±1,391
* 

180 24,48±1,307 22,94±0,918 21,38±0,923
+ 

27,80±0,765
+ 

Середнє знач. 25,04±0,527 23,22±0,414
** 

23,13±0,348
** 

27,54±0,362
*** 

Коеф. варіації, % 10,30 11,54 7,38 6,44 

Індекс Ендрюса (холатохолестериновий коефіцієнт) (H) 

30 17,98±1,13 18,29±0,92 11,03±0,22
* 

21,17±0,59
* 

60 16,81±1,17 18,74±0,91 11,48±0,35
** 

21,06±0,55
** 

90 17,22±1,29 19,97±0,89 12,21±0,51
** 

20,86±0,47
* 

120 18,22±0,98 20,82±1,10 11,73±0,53
*** 

20,24±0,48
* 

150 18,34±0,79 20,49±1,08 12,66±0,42
*** 

20,38±1,04 

180 18,19±1,01 21,38±0,93
* 

13,37±0,61
** 

20,73±0,67
+ 

Середнє знач. 17,78±0,45 19,94±0,44
** 

12,06±0,23
*** 

20,73±0,28
*** 

Коеф. варіації, % 15,13 13,19 11,28 8,01 

Примітка. Різниця достовірна порівняно з контролем на рівні значущості: 
+
 - p ≤ 0,10; * - p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01; *** - p ≤ 0,001. 
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Рис. 3.30. Динаміка холатохолестеринового коефіцієнта для жовчі щурів 

 

Разом з тим, кореляційний аналіз показав, що динаміка цього показника 

впродовж трьохгодинного досліду має  тісну позитивну кореляцію зі зміною в 

часі сумарної концентрації жовчних кислот (r = 0,816 при рівні значущості 

коефіцієнта кореляції p = 0,047) та ще більш потужну від’ємну кореляцію зі 

зміною концентрації холестерину (r = - 0,971 при p = 0,001). Тому коефіцієнт 

детермінації (D = r
2
) для показника Y2 виявився майже в 1,42 рази більшим, ніж 

для показника Z0 (відповідно 0,943 проти 0,666), що свідчить про переважний 

вплив динаміки концентрації холестерину на динаміку літогенного індексу 

Ендрюса впродовж досліду порівняно з впливом динаміки сумарної 

концентрації жовчних кислот. 

Сумарна концентрація жовчних кислот варіювала за час досліду в межах 

(436,8; 451,6) мг% при середньому значенні (445,26 ± 7,12) мг% та коефіцієнті 

варіації ν = 9,6 %, а концентрація холестерину змінювалась в діапазоні (24,4; 

26,0) мг% при середньому значенні (25,04 ± 0,527) мг% та коефіцієнті варіації ν 

= 10,3 %. 

Алоксаніндукований цукровий діабет (перша дослідна група щурів) 
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призвів до статистично значущого (на рівні p ≤ 0,01) зростання середнього 

значення холатохолестеринового коефіцієнту на 12,1 % відносно контролю 

(табл. 3.28), яке відбулось за рахунок незначного зростання середньої сумарної 

концентрації жовчних кислот (на 4,0 % при p ≤ 0,10) та зниження середньої 

концентрації холестерину на 7,3 % (при p ≤ 0,01) порівняно з контрольною 

групою щурів. 

На відміну від контролю, індукований алоксаном цукровий діабет 

позначився на характері динаміки стабільного зростання в часі досліджуваного 

показника впродовж трьохгодинного досліду (рис. 3.30), майже на 17,0 % 

відносно його початкового значення H0 = (18,29 ± 0,92) (табл. 3.28), при 

меншому, порівняно з контролем, значенні коефіцієнта варіації ν = 13,2 %. Про 

достовірність зростання в часі холатохолестеринового коефіцієнта для щурів І 

дослідної групи свідчить також коефіцієнт кореляції між зазначеними ознаками 

(r =  0,952 при p = 0,003). Кореляційний аналіз показав, що динаміка цього 

показника впродовж трьохгодинного досліду проявила дуже тісну позитивну 

кореляцію зі зміною в часі сумарної концентрації жовчних кислот (r = 0,963 

при рівні значущості коефіцієнта кореляції p = 0,002) і помірну від’ємну 

кореляцію зі зміною концентрації холестерину (r = - 0,706 при p = 0,117). Отже, 

коефіцієнт детермінації (D = r
2
 ) для показника Z0  виявився майже в 1,86 рази 

більшим, ніж для показника Y2  (відповідно 0,927 проти 0,498), що свідчить про 

переважний вплив на динаміку впродовж досліду холатохолестеринового 

індексу саме динаміки сумарної концентрації жовчних кислот, а не 

концентрації холестерину, як це було встановлено для контрольної групи 

щурів. 

Застосування гліцину до щурів, що вражені алоксаніндукованим цукровим 

діабетом (ІІ дослідна група щурів), позначилося на суттєвому зниженні 

середнього значення індексу Ендрюса до рівня (12,06 ± 0,23) проти рівня (19,94 

± 0,44), який мав місце у щурів І-ої дослідної групи, тобто майже на 39,5 % 

(табл. 3.28). Цей показник виявився також нижчим на 32,2 % порівняно з 

контролем. 
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Встановлено, що гліцин практично не вплинув на зміну середньої 

концентрації холестерину у ІІ-ій дослідній групі щурів відносно І-ої дослідної 

групи, проте, середнє значення сумарної концентрації жовчних кислот 

знизилося у цій групі щурів на 39,7 %, що й зумовило різке зниження 

літогенного індексу (H). Цей факт потребує окремого з’ясування причин, що 

призвели до такого різкого зниження концентрації жовчних кислот під впливом 

гліцину у ІІ-ій дослідній групі. 

Стосовно динамік змін в часі холатохолестеринового коефіцієнту в 

порівнювальних ІІ-ої та І-ої дослідних груп щурів (рис. 3.30), то є всі підстави 

вважати їх схожими. Це підтверджується стабільним характером зростання 

цього показника впродовж трьохгодинного досліду на 21,2 % відносно його 

початкового значення (табл. 3.28), а також коефіцієнтом кореляції r(H2, t) = 

0,929 (при p = 0,007). Динамічність зростання індексу Ендрюса впродовж 

досліду під впливом гліцину помітно збільшилася порівняно з І-ою дослідною 

групою щурів (майже на 25,4 %). Про подібність динамік змін в часі показників 

H2 і H1 у порівнювальних дослідних групах щурів свідчить коефіцієнт кореляції 

r(H2, H1) = 0,843 (при p = 0,035). Корисно відмітити схожість динамік зростання 

в часі сумарної концентрації жовчних кислот у цих групах щурів, що 

підтверджують наступні коефіцієнти кореляцій: r(Z01, Z02) = 0,933 (при p = 

0,007); r(Z01, t) = 0,993 (при p ≤ 0,001) і r(Z02, t) = 0,900 (при p = 0,015). 

За результатами кореляційного аналізу для щурів ІІ-ої дослідної групи 

встановлені близькі за щільністю та різні за знаками кореляції між динамікою 

холатохолестеринового коефіцієнту (H2) впродовж трьохгодинного досліду і 

змінами в часі сумарної концентрації жовчних кислот (Z02) та концентрації 

холестерину (Y22): r(H2, Z02) = 0,753 (при p = 0,084) і r(H2, Y22) = - 0,760 (при p = 

0,079). Отже, коефіцієнти детермінації показників Z02 і Y22 відносно 

досліджуваного коефіцієнта H2 виявились досить близькими між собою (0,567 і 

0,578), а це свідчить про паритетність впливу їхніх динамік на динаміку 

холатохолестеринового індексу впродовж досліду. В цьому полягає одна з 

особливостей збалансованого впливу на літогенний  показник  (H) жовчі обох 



124 

 

досліджених факторів – сумарної концентрації жовчних кислот (Z0) і 

концентрації холестерину (Y2) за дії гліцину. До того ж, найменші значення 

коефіцієнтів варіації вказаних показників виявилися саме в ІІ-ій дослідній групі 

щурів порівняно з контролем і І-ою дослідною групою (табл. 3.28). 

При застосуванні таурину до щурів, вражених алоксаніндукованим 

цукровим діабетом (ІІІ дослідна група щурів), відбувались інші за характером 

зміни в досліджуваних показниках, порівняно з впливом гліцину. Так, якщо за 

дії гліцину (ІІ дослідна група) середнє значення літогенного індексу Ендрюса 

(H) знизилося майже на 39,5 % відносно І дослідної групи, то під впливом 

таурину (ІІІ дослідна група) цей показник навпаки зріс відносно І дослідної 

групи, але лише на 4,0 %, до середнього рівня (20,73 ± 0,28) (табл. 3.28). Такі 

зміни зумовлені зростанням середньої сумарної концентрації жовчних кислот 

(Z0) у жовчі щурів ІІІ дослідної групи на 23,3 % відносно І дослідної групи, в 

той час, як під впливом гліцину цей показник знизився на 39,7 %. Середня 

концентрація холестерину (Y2) в жовчі за дії таурину зросла на 18,6 %, гліцин 

же практично не вплинув на цей показник. 

Суттєво відрізнялась динаміка змін в часі холатохолестеринового 

коефіцієнту (H) під впливом таурину порівняно з І-ою і ІІ-ою дослідними 

групами щурів (рис. 3.30), в яких цей показник чітко проявив тенденцію до 

зростання впродовж трьохгодинного досліду, про що свідчать наведені вище 

коефіцієнти кореляції, на противагу слабкій тенденції його зниження в ІІІ-ій 

дослідній групі при коефіцієнті кореляції  r(H3, t) = - 0,704 (при p = 0,119). На 

різноспрямований вплив таурину і гліцину на характер динаміки H(t), 

порівняно з динамікою цього літогенного показника в І-ій дослідній групі 

щурів, вказують також наступні два коефіцієнта кореляції: r(H3, H1) = - 0,780 

(при p = 0,067) та r(H2, H1) = 0,843 (при p = 0,035).    

За даними кореляційного аналізу з’ясовано, що на динаміку змін впродовж 

досліду літогенного індексу Ендрюса (H) в ІІІ-ій дослідній групі щурів більш 

впливовою (у 1,18 разів) виявилась динаміка концентрації холестерину (Y23, 

коефіцієнт детермінації  D = 0,920), ніж динаміка сумарної концентрації 
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жовчних кислот (Z03, коефіцієнт детермінації  D = 0,776). При цьому обидві 

кореляції факторних ознак з результативною ознакою (H3) мали від’ємний 

характер: r(H3, Y23) = - 0,959 (при p = 0,002) та r(H3, Z03) = - 0,881 (при p = 0,020). 

Таким чином, найменше середнє значення індекс Ендрюса мав у ІІ 

дослідній групі щурів за дії гліцину: H2 = 12,06 ± 0,23, а найбільше – у ІІІ 

дослідній групі за дії таурину: H3 = 20,79 ± 0,28 (табл. 3.28). Під впливом 

алоксаніндукованого цукрового діабету (І дослідна група щурів) цей показник 

зріс на 12,1 % відносно контролю. Застосування гліцину до хворих на ЦД щурів 

(ІІ дослідна група) призвело до суттєвого зниження даного літогенного індексу: 

на 39,5 % відносно І дослідної групи і на 32,2 % відносно контрольного рівня. 

Застосування ж таурину до хворих на ЦД тварин (ІІІ дослідна група) призвело 

до незначного зростання цього показника (приблизно на 4,0 %) відносно І 

дослідної групи, внаслідок чого даний показник перевищив контрольний рівень 

на 16,6 %. 

Переважний вплив на динаміку літогенного індексу Ендрюса впродовж 

трьохгодинного досліду з двох факторних ознак  – сумарної  концентрації 

жовчних кислот (Z0) і концентрації холестерину (Y2) – в досліджених групах 

щурів чинили: в контрольній групі – динаміка показника Y2 (в 1,42 рази сильніше 

за Z0), в І дослідній групі – динаміка показника Z0 (в 1,86 рази сильніше за Y2), в 

ІІ дослідній групі – на паритетних умовах динаміки показників Y2 і Z0, в ІІІ 

дослідній групі – динаміка Y2 (в 1,18 рази сильніше за Z0).  

За характером змін в часі динаміки літогенного індексу (H) суттєво 

відрізнялися по дослідним групам. В контролі цей показник повільно коливався 

з розмахом R = 1,53 навколо середнього свого значення, в І і ІІ дослідних 

групах він стабільно зростав відносно початкового свого значення з розмахом R 

= 3,09 і R = 2,34 відповідно, а в ІІІ дослідній групі – малопомітно зменшувався 

з R = 0,93. Така особливість динамік змін показника (H) впродовж досліду 

позначилась на відмінних значеннях його коефіцієнта варіації, який виявився 

найменшим у ІІІ дослідній групі (ν = 8,0 %), а найбільшим – в контрольній 

групі (ν = 15,1 %) (табл. 3.28). 
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Щодо причин різкого зниження середнього значення сумарної 

концентрації жовчних кислот під впливом гліцину при його застосуванні до 

хворих на ЦД щурів (ІІ дослідна група) відносно аналогічного показника для І 

дослідної групи, то аналіз змін в структурі жовчно-кислотного складу жовчі 

цих щурів (табл. 3.29) показав наступне. Відносне зниження середньої 

концентрації сумарного вмісту кон’югованих ЖК (Z1) у порівнювальних групах 

щурів склало 41,4 %, в той час як для вільних ЖК (Z6) відносне зниження 

середньої їх концентрації в жовчі щурів ІІ дослідної групи становило 26,4 %, 

тобто на 36,2 % менше, порівняно з кон’югованими ЖК.  

Таблиця 3.29 

Структура ЖКС жовчі піддослідних щурів за усередненими даними 

четвертої серії дослідів (n = 36) 

Назва і позначення ЖК  

та їх сумішей
** 

Контрольна 

група 

І дослідна 

група 

ІІ дослідна 

група 

ІІІ дослідна 

група 

Сумарна концентрація ЖК  

(Z0), мг% 
445,26 462,96 278,97 570,84 

Сума кон’югованих ЖК  

(Z1), мг% 

417,74 412,40 241,75 551,03 

93,82 %
* 

89,08 %
* 

86,66 %
* 

96,53 %
* 

ТХК (Z2), мг% 
159,05 137,64 89,97 211,38 

35,72 %
* 

29,73 %
* 

32,25 %
* 

37,03 %
* 

ТХДХК+ 

ТДХК (Z3), мг% 

93,81 101,48 44,80 139,80 

21,07 %
* 

21,92 %
* 

16,06 %
* 

24,49 %
* 

Разом таурокон’юговані  

ЖК (Z12), мг% 

252,86 239,12 134,77 351,18 

56,79 %
* 

51,65 %
* 

48,31 %
* 

61,52 %
* 

ГХК (Z4), мг%  
131,84 113,29 40,37 140,83 

29,61 %
* 

24,47 %
* 

14,47 %
* 

24,67 %
* 

ГХДХК+ 

ГДХК (Z5), мг% 

33,04 59,99 66,61 59,02 

7,42 %
* 

12,96 %
* 

23,88 %
* 

10,34 %
* 

Разом глікокон’юговані  

ЖК (Z11), мг% 

164,88 173,28 106,98 199,85 

37,03 %
* 

37,43 %
* 

38,35 %
* 

35,01 % 

ХК (Z7), мг% 
20,48 34,22 28,74 12,84 

4,60 %
* 

7,39 %
* 

10,30 %
* 

2,25 %
* 

ХДХК+ДХК (Z8), мг% 
7,04 16,34 8,48 6,97 

1,58 %
* 

3,53 %
* 

3,04 %
* 

1,22 %
* 

Сума вільних ЖК (Z6), мг%  
27,52 50,56 37,22 19,81 

6,18 %
* 

10,92 %
* 

13,34 %
* 

3,47 %
* 

   Примітка. * - частки вмісту окремих ЖК (Zі) в загальній масі досліджених ЖК (Z0), %;  

** - прийняті позначення ЖК відповідають табл. 2.1. 
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Відносне зниження середньої концентрації вмісту таурокон’югованих ЖК 

(Z12) склало 43,6 %, що перевищило на 13,8 % відносне зниження середньої 

концентрації вмісту глікокон’югованих ЖК (Z11), котре  становило 38,3 % 

порівняно з І дослідною групою щурів. Більш стрімкого (на 86,1 %) зниження 

зазнала концентрація вмісту глікохолевої кислоти (Z4), середнє значення якої 

зменшилося на 64,4 % у ІІ дослідній групі відносно І дослідної групи щурів, у 

порівнянні з таурохолевою кислотою (Z2), середнє значення концентрації якої 

зменшилось на 34,6 %. 

Протилежно спрямовані зміни відбувались під впливом екзогенного гліцину 

з концентраціями суміші (ГХДХК+ГДХК) (Z5) глікокон’югованих ЖК та суміші 

(ТХДХК+ТДХК) (Z3) таурокон’югованих ЖК. Середнє значення концентрації 

вмісту суміші глікокон’югованих ЖК (Z5) в жовчі щурів ІІ дослідної групи у 

порівнянні з І дослідною групою зросла на 11,0 %, а суміші таурокон’югованих 

ЖК (Z3) – навпаки зменшилася на 55,8 %.  

Стосовно вільних жовчних кислот можна відмітити, що під впливом 

гліцину відносне зниження середньої концентрації суміші (ХДХК+ДХК) (Z8) у 

жовчі щурів ІІ дослідної групи склало 48,1 % порівняно з І дослідною групою, а 

середня концентрація холевої кислоти (Z7) знизилась лише на 16,0 %. 

З огляду на вище приведений аналіз причин змін ЖКС жовчі щурів під 

впливом екзогенного гліцину, які позначилися на зміні холатохолестеринового 

коефіцієнта, доречно відмітити наступне. З літературних джерел відомо, що 

таурокон’юговані ЖК відіграють важливу роль в забезпеченні колоїдної 

стабільності жовчі, оскільки вони є найбільш стійкими до преципітації ЖК. 

Крім того, тауринові кон’югати первинних ЖК збільшують час нуклеації 

холестерину та  сприяють зниженню його концентрації у везикулах і є, таким 

чином, антилітогенними чинниками [48, 99].  

На сучасному етапі активізувалися також дослідження ролі фосфоліпідного 

фактора колоїдної стабільності жовчі [48] оскільки фізико-хімічні 

характеристики жовчі значною мірою залежать від співвідношення основних 

ліпідних складових. Тому важливу прогностичну цінність, на ряду з літогенним 
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індексом Ендрюса, мають і інші показники, серед яких особливе місце посіли два 

співвідношення: фосфоліпіди /холестерин (ФЛ/ХС), що визначається  як частка 

від ділення концентрації фосфоліпідів на концентрацію холестерину [48], та 

коефіцієнт холестерин/ефіри холестерину (ХС/ЕХС), що розраховується  як 

відношення концентрації холестерину до концентрації його ефірів [99]. 

Отже подальший аналіз підпорядкований вивченню впливу гліцину і 

таурину на ці два додаткових літогенних показника – співвідношення 

фосфоліпіди/холестерин (F/H) (табл. 3.28 і табл. 3.30, рис. 3.31) і співвідношення 

холестерин/ефіри холестерину (H/E) (табл. 3.28 і табл. 3.31, рис. 3.32).  

Динаміка співвідношення ФЛ/ХС (Y1/Y2) для жовчі щурів контрольної 

групи впродовж трьохгодинного досліду носила характер повільних згасаючих  

коливань при коефіцієнті варіації ν = 17,6 % навколо середнього рівня (2,68 ± 

0,076) з тенденцією зменшення в часі цього показника (табл. 3.30, рис. 3.31) 

відносно початкового його значення на 5,4 %.  

Така динаміка обумовлена різною інтенсивністю спадання в часі 

концентрацій фосфоліпідів (на 7,4 %) і холестерину (на 5,8 %), які визначають 

рівень значення їх співвідношення. Цей факт підтверджений результатами 

кореляційного аналізу, а саме виявленою більш тісною від’ємною кореляцією 

між концентрацією фосфоліпідів та часом [r(Y1,t) = - 0,950 при p = 0,002] 

порівняно з концентрацією холестерину, для якого вона виявилась помірною та 

спостерігалася лише на низькому рівні статистичної значущості [r(Y2,t) = - 

0,642 при p = 0,169]. 
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Таблиця  3.30 

Вплив гліцину і таурину на концентрацію фосфоліпідів (Y1, мг %) та співвідношення ФЛ/ХС (F/H) за умов 

алоксаніндукованого діабету (M ± m, n = 6) 

Проміжки часу 

відбору 30-хв. проб 

жовчі, хв. 

Контрольна 

група щурів 

І дослідна група 

(алоксановий діабет) 

ІІ дослідна група 

(діабет+гліцин) 

ІІІ дослідна група 

(діабет+таурин) 

Концентрація фосфоліпідів (Y1, мг%) 

30 70,12±3,194 65,23±2,650 61,42±0,714
* 

70,78±1,158 

60 68,18±2,128 63,43±2,666 60,22±1,281
** 

74,50±1,110
* 

90 68,10±3,158 61,91±2,569 60,28±2,802
+ 

78,48±1,680
* 

120 65,90±2,111 61,50±2,786 61,55±2,924 81,72±1,928
*** 

150 66,10±1,711 62,71±2,639 60,08±2,248
+ 

81,52±1,037
*** 

180 64,95±1,910 61,20±3,142 57,92±2,106
* 

80,52±1,771
*** 

Середнє значення 67,22±0,954 62,66±1,073
** 

60,24±0,819
*** 

77,92±0,997
*** 

Коеф. варіації, % 6,95 11,10 6,66 6,27 

Співвідношення концентрацій фосфоліпідів і холестерину (ФЛ/ХС) (F/H) 

30 2,80±0,212 2,76±0,171 2,61±0,047 2,75±0,075 

60 2,62±0,195 2,69±0,168 2,58±0,090 2,80±0,072 

90 2,64±0,230 2,71±0,160 2,64±0,161 2,84±0,074 

120 2,70±0,163 2,70±0,182 2,51±0,162 2,84±0,084 

150 2,68±0,131 2,66±0,173 2,59±0,123 2,84±0,142 

180 2,65±0,162 2,67±0,174 2,71±0,153 2,90±0,102 

Середнє значення 2,68±0,076 2,70±0,070 2,61±0,054 2,83±0,039
+ 

Коеф. варіації, % 17,62 15,59 12,40 8,36 

Примітка. Різниця достовірна порівняно з контролем на рівні значущості: 
+
 - p ≤ 0,10; * - p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01; *** - p ≤ 0,001. 
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Рис. 3.31. Динаміка співвідношення ФЛ/ХС для жовчі щурів 

 

Подібний характер змін в часі співвідношення ФЛ/ХС виявився для щурів 

І дослідної групи з алоксаніндукованим цукровим діабетом (табл. 3.30, рис. 

3.31), про що свідчить його тісний позитивний, достовірний на рівні p < 0,10, 

кореляційний зв'язок (r = 0,726) з аналогічним показником контрольної групи 

щурів. Втім для обох груп  щурів значення цього показника у порівнювальні 

проміжки часу відбору проб жовчі, як і їхні середні рівні за весь дослід, 

статистично не відрізнялись між собою. Однак, тенденція зменшення в часі 

рівня співвідношення ФЛ/ХС для щурів з алоксановим діабетом збереглася, про 

наявність якої свідчить відповідний тісний від’ємний кореляційний зв'язок (r = 

- 0,829 при  p = 0,041). 

Порівнюючи І дослідну і контрольну групи щурів за середніми за 

трьохгодинний дослід значеннями концентрацій в їхній жовчі фосфоліпідів і 

холестерину, слід відмітити високу достовірність (p < 0,01) різниці цих показників 

(табл. 3.30). Середні концентрації фосфоліпідів і холестерину у жовчі щурів, 
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вражених алоксановим ЦД, поступилися контролю відповідно на 6,8 та 7,3 %. 

Застосування екзогенного гліцину до щурів з алоксаніндукованим цукровим 

діабетом (ІІ дослідна група) позначилося на малопомітному зниженні середнього  

рівня співвідношення ФЛ/ХС порівняно з І дослідною групою та характері 

динаміки цього показника, яка змінилась в протилежному напрямі, а саме його 

зростанні наприкінці досліду (табл. 3.30, рис. 3.31). Найбільша різниця між 

значеннями досліджуваного показника зафіксована в перших і четвертих 30-

хвилинниих пробах жовчі щурів ІІ дослідної групи порівняно з І дослідною 

групою (– 5,4 % та – 7,0 % відповідно). Причому в перших пробах жовчі 

концентрація холестерину майже не відрізнялась в цих групах щурів, а 

концентрація фосфоліпідів під впливом гліцину знизилась на 5,8 %. В четвертих 

пробах жовчі навпаки концентрація фосфоліпідів залишилась практично на 

одному рівні, а концентрація холестерину дещо зросла в ІІ дослідній групі. 

Встановлено, що динаміка змін в часі співвідношення ФЛ/ХС в ІІ дослідній 

групі щурів має тісну від’ємну кореляцію (r = - 0,824 при  p = 0,044) з динамікою 

концентрації фосфоліпідів у жовчі цих щурів та дуже тісну позитивну кореляцію з 

динамікою концентрації холестерину (r = 0,964 при  p = 0,002). Це означає, що 

коефіцієнт детермінації для показника Y2 виявився в 1,37 рази більшим, ніж для 

показника Y1 (0,929 проти 0,679), що свідчить про переважний вплив на 

динаміку літогенного показника ФЛ/ХС динаміки концентрації холестерину 

порівняно з динамікою концентрації фосфоліпідів у жовчі щурів ІІ дослідної 

групи. 

За умов застосування таурину до щурів, вражених алоксаніндукованим 

цукровим діабетом (ІІІ дослідна група), відбулись більш значні зміни з рівнем і 

динамікою співвідношення ФЛ/ХС, ніж під впливом гліцину (табл. 3.30, рис. 3.31) 

порівняно з І дослідною і контрольною групами щурів. 

По-перше, під впливом таурину  виявилась статистично достовірною 

динаміка зростання впродовж трьохгодинного досліду даного показника  (r = 

0,931 при  p = 0,007) на тлі зростання в часі концентрації фосфоліпідів (r = 0,883 

при  p = 0,019) і холестерину (r = 0,795 при  p = 0,059). Подібність динамік Y1(t) і 
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Y2(t) підтверджена дуже тісною позитивною кореляцією між ними: r(Y1; Y2) = 

0,979 при p = 0,001. 

По-друге, у ІІІ дослідній групі середній за дослід рівень співвідношення 

ФЛ/ХС (2,83 ± 0,039) при найнижчому коефіцієнті варіації цього показника (ν = 

8,4 %, табл. 3.30) перевищив три інші групи щурів (рис. 3.31). Це визначилося 

найвищим рівнем середньої концентрації в жовчі фосфоліпідів (77,92 ± 0,997), що 

більше на 29,3 % відносно ІІ дослідної групи, на 24,4 % відносно І дослідної групи 

та на 15,9 % вище відносно контролю при рівні значущості вказаних відмінностей 

p < 0,001. Найвищий виявився в ІІІ дослідній групі щурів за дії таурину і рівень 

середньої концентрації холестерину (27,54 ± 0,362), який перевищив на рівні 

значущості p < 0,001 відповідні показники в інших групах щурів: на 19,1 % 

відносно ІІ дослідної групи, на 18,6 % І дослідної групи і на 10,0 % контрольної 

групи. 

По-третє, динаміка змін в часі співвідношення ФЛ/ХС у ІІІ дослідній групі 

щурів за дії таурину має дві позитивні кореляції з динамікою концентрації 

фосфоліпідів (r = 0,849 при  p = 0,032) і динамікою вмісту холестерину (r = 0,723 

при  p = 0,104).  

З порівняння коефіцієнтів детермінації факторних ознак Y1 і Y2 (відповідно 

0,721 та 0,523) можна зробити висновок про переважну у 1,38 рази впливовість 

на динаміку результативної ознаки – рівень співвідношення ФЛ/ХС – динаміки 

концентрації фосфоліпідів, а не холестерину, як це спостерігалось у ІІ дослідній 

групі за дії гліцину. У контрольній і І дослідній група щурів саме динаміка 

концентрації фосфоліпідів в найбільшій мірі визначала динаміку змін впродовж 

трьохгодинного досліду рівня співвідношення ФЛ/ХС. 

Динаміку другого додаткового літогенного показника – співвідношення 

концентрацій холестерину до концентрації його ефірів (ХС/ЕХС = Y2/Y5) в жовчі 

піддослідних щурів впродовж трьохгодинного досліду характеризують дані, що 

наведені в табл. 3.31, табл. 3.28 та на рис. 3.32. Аналіз результатів досліджень у 

динаміці зазначених біохімічних показників жовчі щурів дозволив встановити 

наступне. 
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Таблиця  3.31 

Вплив гліцину і таурину на концентрацію ефірів холестерину (Y5, мг %) та співвідношення ХС/ЕХС (H/E) за 

умов алоксаніндукованого діабету (M ± m, n = 6) 

Проміжки часу 

відбору 30-хв. проб 

жовчі, хв. 

Контрольна 

група щурів 

І дослідна група 

(алоксановий.діабет) 

ІІ дослідна група 

(діабет+гліцин) 

ІІІ дослідна група 

(діабет+таурин) 

Концентрація ефірів холестерину (Y5, мг%) 

30 3,725±0,397 3,643±0,252 3,375±0,256 3,525±0,301 

60 3,500±0,408 3,871±0,248 3,350±0,222 3,375±0,309 

90 3,275±0,397 4,100±0,241
+ 

3,525±0,266 3,575±0,347 

120 3,200±0,376 4,271±0,197
* 

3,725±0,259 3,800±0,363 

150 2,975±0,309 4,014±0,206
* 

3,825±0,295
+ 

4,000±0,394
+ 

180 2,850±0,357 3,771±0,206
* 

3,925±0,397
+ 

3,925±0,295
* 

Середнє значення 3,254±0,149 3,945±0,092
*** 

3,621±0,114
+ 

3,700±0,130
* 

Коеф. варіації, % 22,43 15,18 15,35 17,27 

Співвідношення концентрацій холестерину і його ефірів ХС/ЕХС (H/E) 

30 6,72±0,845 6,50±0,543 6,98±0,538 7,29±0,642 

60 7,42±0,999 6,10±0,482 6,97±0,500 7,88±0,740 

90 7,86±1,115 5,57±0,402
+ 

6,47±0,551 7,72±0,758 

120 7,62±0,976 5,32±0,362
+ 

6,58±0,540 7,58±0,737 

150 8,28±0,926 5,87±0,419
* 

6,06±0,500 7,18±0,788 

180 8,56±1,166 6,08±0,412
+ 

5,45±0,599
* 

7,08±0,767 

Середнє значення 7,74±0,42 5,91±0,19
*** 

6,42±0,24
** 

7,46±0,27 

Коеф. варіації, % 32,89 19,38 22,19 21,46 

Примітка. Різниця достовірна порівняно з контролем на рівні значущості: 
+
 - p ≤ 0,10; * - p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01; *** - p ≤ 0,001. 
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динаміка концентрації фосфоліпідів в найбільшій мірі визначала динаміку змін 

впродовж трьохгодинного досліду рівня співвідношення ФЛ/ХС. 

Динаміку другого додаткового літогенного показника – співвідношення 

концентрацій холестерину до концентрації його ефірів (ХС/ЕХС = Y2/Y5) в жовчі 

піддослідних щурів впродовж трьохгодинного досліду характеризують дані, що 

наведені в табл. 3.31, табл. 3.28 та на рис. 3.32. Аналіз результатів досліджень у 

динаміці зазначених біохімічних показників жовчі щурів дозволив встановити 

наступне. 

 
Рис. 3.32. Динаміка співвідношення ХС/ЕХС для жовчі щурів 

 

Динаміка співвідношення ХС/ЕХС для жовчі щурів контрольної групи 

впродовж трьохгодинного досліду принципово відрізнялась від інших трьох 

груп щурів своїм характером стабільного зростання в часі (r = 0,944 при  p = 

0,005) майже на 27,4 % відносно початкового значення (рис. 3.32, табл. 3.31) 

при найвищому рівні середнього за дослід значенні (7,74 ± 0,42). Така динаміка 

літогенного коефіцієнта ХС/ЕХС зумовлена, головним чином, стрімким 
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спаданням в часі рівня концентрації ефірів холестерину [r(Y5,t) = - 0,992 при p 

< 0,001] на 23,5 % відносно початкового свого значення. Середній же за дослід 

рівень концентрації ефірів холестерину в жовчі щурів контрольної групи (3,254 

± 0,149) виявився найнижчим з порівнювальних груп (табл. 3.31). Динаміка 

зменшення в часі концентрації холестерину в жовчі цих щурів на 5,8 % (табл. 

3.28), про що вище зазначалося, відбувалось повільніше у 4,0 рази, ніж його 

ефірів. 

У щурів з алоксаніндукованим цукровим діабетом (І дослідна група) 

середній за дослід рівень значення співвідношення ХС/ЕХС знизився порівняно 

з контролем на 23,6 % (p < 0,001) за рахунок зменшення на 7,3 % (p < 0,01) 

середньої концентрації ефірів холестерину (табл. 3.31).  

Щодо динаміки змін впродовж трьохгодинного досліду літогенного 

коефіцієнта ХС/ЕХС можна зазначити наступне. На статистично достовірному 

рівні відмічені в останніх чотирьох пробах жовчі зниження цього показника 

відносно контролю не менш, ніж на 29,0 %, завдяки достовірному (p < 0,05) 

зростанню в цих же пробах жовчі концентрації ефірів холестерину на  (25–35) 

%. Встановлено також, що його динаміка має дуже тісну від’ємну кореляцію з 

динамікою концентрації ефірів холестерину (r = - 0,979 при  p = 0,001) та 

достовірну тісну позитивну кореляцію з динамікою вмісту холестерину в жовчі 

щурів І дослідної групи (r = 0,768 при  p = 0,074). Це означає, що коефіцієнт 

детермінації для факторної ознаки Y5 (0,958) перевищую коефіцієнт 

детермінації другої факторної ознаки Y2 (0,590) більш, ніж в 1,6 рази. Тому 

можна вважати, що на динаміку показника ХС/ЕХС в І дослідній групі щурів 

сильніший вплив чинить концентрація ефірів холестерину, а не концентрація 

холестерину. 

При застосуванні гліцину до щурів з алоксаніндукованим цукровим 

діабетом (ІІ дослідна група) середній за дослід рівень співвідношення ХС/ЕХС 

зріс на 8,6 % відносно значення цього показника для І дослідної групи, хоча 

залишився нижчим на 17,0 % (p < 0,01) порівняно з контролем (табл. 3.31).   

Характерною особливістю динаміки цього показника впродовж 
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трьохгодинного досліду є стабільна тенденція його зменшення в часі (r = - 0,937 

при  p = 0,006) на 21,9 % відносно початкового значення (рис. 3.32), яка 

обумовлена протилежною тенденцією зростання в часі (табл. 3.31) концентрації 

ефірів холестерину в жовчі щурів ІІ дослідної групи (r = 0,974 при  p = 0,001).  

Динаміка показника ХС/ЕХС має тісну від’ємну кореляцію з динамікою 

концентрації ефірів холестерину (r = - 0,915 при  p = 0,011) і тісну позитивну 

кореляцію з концентрацією холестерину (r = 0,743 при  p = 0,091), чим вона 

дуже схожа на динаміку цього показника для щурів І дослідної групи. Отже, 

для неї зберігся переважний вплив на зміну в часі значень показника ХС/ЕХС 

динаміки концентрації ефірів холестерину в порівнянні з концентрацією 

холестерину, про що свідчить більший в 1,5 рази коефіцієнт детермінації 

(0,837) для факторної ознаки Y5, ніж для показника Y2 (0,552). 

 Протилежність динамік змін показника ХС/ЕХС у щурів ІІ дослідної 

групи і контрольної групи (рис. 3.32) підтверджується наявністю між ними 

тісної від’ємної кореляції (r = - 0,915 при  p = 0,011), так саме, як і 

протилежність динамік більш впливової (на результативну ознаку ХС/ЕХС)  

факторної ознаки Y5 (ЕХС) в цих групах щурів підтверджується відповідною 

від’ємною тісною кореляцією (r = - 0,950 при  p = 0,004). 

Застосування таурину до щурів з алоксаніндукованим цукровим діабетом 

(ІІІ дослідна група) призвело до зростання середнього за дослід рівня 

співвідношення ХС/ЕХС на 26,2 % відносно аналогічного показника для щурів 

І дослідної групи (за дії гліцину показник зріс лише на 8,6 %), що наблизило 

його до рівня, який статистично не відрізняється від контрольної групи щурів 

(табл. 3.31). В цьому проявився більший (майже в 3,0 рази) корегуючий вплив 

таурину, порівняно з гліцином, на рівень літогенного коефіцієнта ХС/ЕХС. 

Наближенню показника ХС/ЕХС в ІІІ дослідній групі щурів до контрольного 

рівня сприяли дві обставини: зростання за дії таурину на 18,6 % (p < 0,001) 

середньої концентрації холестерину порівняно з І дослідною групою та 

відповідним зниженням на 6,2 % середньої концентрації ефірів холестерину (в 

табл. 3.28, табл. 3.31). 
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Динаміка показника ХС/ЕХС в ІІІ дослідній групі щурів характеризується 

малопомітною тенденцією його зниження впродовж досліду, починаючи з 

другої 30-хвилинної проби жовчі (рис. 3.32). Така динаміка обумовлена більш 

виразливою динамікою зростання в часі концентрації ефірів холестерину (r = 

0,891 при  p = 0,017) на тлі помірної динаміки зростання в часі концентрації 

холестерину (r = 0,795 при  p = 0,059). Між динаміками Y5(t) і Y2(t) виявлена 

достовірна позитивна кореляція r(Y5; Y2) = 0,774 при p = 0,071, яка не 

проявлялась у інших трьох групах щурів. Враховуючи наявність у динаміки 

показника ХС/ЕХС лише однієї достовірною від’ємної кореляції з динамікою 

концентрації ефірів холестерину (r = - 0,756 при  p = 0,082), можна заключити 

про пере важність впливу на динаміку коефіцієнта ХС/ЕХС концентрації ефірів 

холестерину. 

Таким чином, проведені дослідження підтвердили корегуючий вплив 

гліцину і таурину за умов алоксаніндукованого цукрового діабету у щурів на 

літогенні показники: індекс Ендрюса, співвідношення ФЛ/ХС і співвідношення 

ХС/ЕХС. 

 

3.5 Оцінка впливу гліцину і таурину на стан організму щурів при цукровому 

діабеті за даними біохімічних характеристик їхньої крові 

 

У п’ятій серії дослідів вивчалися зміни в основних показниках біохімії 

крові щурів, вражених алоксаніндукованим цукровим діабетом  (І дослідна 

група щурів), порівняно з контрольною групою здорових щурів, а також 

з’ясовувався вплив екзогенного гліцину (ІІ дослідна група) і таурину (ІІІ 

дослідна група)  на ці показники.  

3.5.1 Особливості змін ліпідного складу крові щурів. 

З досліджених 11 показників ліпідного профілю крові суттєво відреагували 

на алоксаніндукований цукровий діабет щурів (І дослідна група) 6 показників, 

п’ять з яких зросли або мали тенденцію до зростання порівняно з контролем 

(табл. 3.32 – 3.34). 
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Таблиця 3.32 

Вплив гліцину і таурину на ліпідний профіль крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету (M ± m; n = 6) 

Показники Групи щурів 

Найменування Познач. 
Одиниці  

виміру 
Контроль 

І дослідна 

(алоксановий 

діабет) 

ІІ дослідна 

(алоксановий 

діабет + гліцин) 

ІІІ дослідна 

(алоксановий 

діабет + таурин) 

Холестерин загальний Х4 ммоль/л 1,464±0,069 1,880±0,189
+ 

1,713±0,058
* 

2,230±0,142
*** 

Тригліцериди Х5 ммоль/л 1,140±0,075 1,170±0,211 1,433±0,092
* 

1,332±0,123 

Холестерин ЛПВЩ Х6 ммоль/л 0,784±0,047 1,036±0,126
+ 

0,913±0,008
* 

1,165±0,071
** 

Холестерин ЛПНЩ Х18 ммоль/л 0,162±0,033 0,312±0,061
* 

0,150±0,032 0,548±0,056
*** 

Холестерин ЛПДНЩ Х19 ммоль/л 0,518±0,033 0,532±0,096 0,650±0,041
* 

0,518±0,033 

Сумарний вміст холестерину 

ЛПНЩ і ЛПДНЩ 
b ммоль/л 0,680±0,033 0,844±0,076

+ 
0,800±0,049

+ 
1,065±0,079

** 

Частка  холестерину ЛПВЩ  в 

загальному холестерині   
a1 % 53,45±1,350 54,50±2,389 53,50±1,388 52,33±1,068 

Частка  холестерину ЛПНЩ в 

загальному холестерині  
a2 % 10,85±1,889 16,72±2,726 8,640±1,659 24,39±1,523

*** 

Частка  холестерину ЛПДНЩ  в 

загальному холестерині  
a3 % 35,70±2,533 28,77±4,641 37,86±1,641 23,28±0,709

*** 

Частка сумарного вмісту 

холестерину  ЛПНЩ і ЛПДНЩ 

в загальному холестерині            

a4 % 46,55±1,350 45,50±2,389 46,50±1,388 47,67±1,068 

Холестериновий коефіцієнт 

атерогенності 
Х17 - 0,878±0,049 0,854±0,086 0,873±0,047 0,912±0,037 

Примітка. «
+
», «

*
»,  «

**
»  та «

***
» – різниця порівняно з контролем значуща відповідно на рівні p < 0,10; p < 0,05; p < 0,01 та p < 0,001. 
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Таблиця 3.33 

Порівняння мінливості основних показників ліпідного профілю біохімії крові (коефіцієнти варіації) 

№  

п/п 

Біохімічні показники 

Статистичні показники 

Контроль 
І дослідна 

група 

ІІ дослідна 

група 

ІІІ дослідна 

група 

Найменування Позн. ν, % ν, % δν,%
* 

ν, % δν,%
*
 ν, % δν,%

*
 

1 Холестерин загальний Х4 11,61 24,63 112,1 8,29 -28,6 15,65 34,8 

2 Тригліцериди Х5 16,05 44,10 174,8 15,70 -2,2 22,60 40,8 

3 Холестерин ЛПВЩ Х6 14,67 29,92 104,0 2,30 -84,3 14,94 1,8 

4 Холестерин ЛПНЩ Х18 49,38 47,76 -3,3 52,00 5,3 25,18 -49,0 

5 Холестерин ЛПДНЩ Х19 15,83 44,17 179,0 15,54 -1,8 15,44 -2,5 

6 Сумарний вміст холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ b 11,91 22,04 85,0 15,12 27,0 18,22 53,0 

7 
Частка  холестерину ЛПВЩ  в загальному 

холестерині   
a1 6,19 10,74 73,5 6,36 2,7 5,00 -19,2 

8 
Частка  холестерину ЛПНЩ в загальному 

холестерині  
a2 42,65 39,94 -6,4 47,05 10,3 15,30 -64,2 

9 
Частка  холестерину ЛПДНЩ  в загальному 

холестерині  
a3 17,38 39,52 127,4 10,62 -38,9 7,46 -57,1 

10 
Частка сумарного вмісту холестерину  ЛПНЩ і 

ЛПДНЩ в загальному холестерині            
a4 7,10 12,86 81,1 7,31 3,0 5,49 -22,7 

11 Холестериновий коефіцієнт атерогенності Х17 13,67 24,82 81,6 13,17 -3,6 9,87 -27,8 

Примітка. * – відносні зміни значень коефіцієнтів варіації порівняно з контролем 
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Таблиця 3.34 

Відносні зміни в біохімії крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету під впливом екзогенного гліцину і  

таурину порівняно з контролем і першою дослідною групою (ліпідний профіль) 

№ 

п/п 

Показники 

І дослідна 

група, 

 алоксан 

ІІ дослідна група,  

алоксан + гліцин 

ІІІ дослідна група,  

алоксан + таурин 

Найменування Позн. Позн. δ1, % R Позн. 
δ1, 

% 
Позн. 

δ2, 

% 
R Позн. δ1, % Позн. 

δ2, 

% 

1 Холестерин загальний Х4 Х18 92,6 1 Х5 25,7 Х18 -51,9 1 Х18 238,3 Х18 75,6 

2 Тригліцериди Х5 a2 54,1 2 Х19 25,5 a2 -48,3 2 a2 124,8 a2 45,9 

3 Холестерин ЛПВЩ Х6 Х6 32,1 3 a2 - 20,4 a3 31,6 3 b 56,6 b 26,2 

4 
Холестериновий коефіцієнт 

атерогенності 
Х17 Х4 28,4 4 b 17,6 Х5 22,5 4 Х4 52,3 a3 

-

19,1 

5 Холестерин ЛПНЩ Х18 b 24,1 5 Х4 17,0 Х19 22,2 5 Х6 48,6 Х4 18,6 

6 Холестерин ЛПДНЩ Х19 a3 
- 

19,4 
6 Х6 16,4 Х6 

-

11,9 
6 a3 -34,8 Х5 13,8 

7 
Частка  холестерину ЛПВЩ  в 

загальному холестерині   
a1 Х19 2,7 7 Х18 -7,4 Х4 -8,9 7 Х5 16,8 Х6 12,4 

8 
Частка  холестерину ЛПНЩ в 

загальному холестерині  
a2 Х17 -2,7 8 a3 

- 

6,0 
b -5,2 8 Х17 3,9 Х17 6,8 

9 
Частка  холестерину ЛПДНЩ  

в загальному холестерині  
a3 Х5 2,6 9 Х17 -0,6 Х17 2,2 9 a4 2,4 a4 4,8 

10 

Частка сумарного вмісту 

холестерину  ЛПНЩ і ЛПДНЩ 

в загальному холестерині            

a4 a4 - 2,2 10 a4 
- 

0,1 
a4 2,2 10 a1 -2,1 a1 -4,0 

11 
Сумарний вміст холестерину 

ЛПНЩ і ЛПДНЩ 
b a1 2,0 11 a1 0,0 a1 -1,8 11 Х19 0 Х19 -2,6 

Примітка. δ1 – відносні зміни показників порівняно з контролем; δ2 – відносні зміни показників порівняно з І дослідною групою; R – 

рейтинговий номер показників за відносними змінами їх значень. 
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А саме: 

- вміст холестерину ЛПНЩ (Х18) на 92,6 % (p ≤ 0,05) та частка холестерину 

ЛПНЩ в загальному холестерині (а2) на 54,1 %; 

- вміст холестерину ЛПВЩ (Х6) на 32,1 % (p ≤ 0,10); 

- вміст загального холестерину (Х4) на 28,4 % (p ≤ 0,10); 

- сумарний вміст холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ (b) на 24,1 % (p ≤ 0,10). 

Один показник – частка  холестерину ЛПДНЩ  в загальному холестерині 

(а3) – проявив тенденцію до зменшення на 19,4 % (табл. 3.32 і табл. 3.34). 

Значення решти 5 показників відрізнялись від контролю несуттєво (табл. 3.34). 

Алоксаніндукований діабет позначився зростанням мінливості майже всіх 

(за виключенням холестерину ЛПНЩ (Х18) і його частки в загальному 

холестерині (а2))  показників ліпідного профілю крові порівняно з контролем 

(на 73,5 – 179,0) % (табл. 3.33). Найвище зросла варіабельність вмісту 

холестерину ЛПДНЩ (Х19) (на 179 %) і тригліцеридів (Х5) (майже на 175 %). 

Отже, найбільш суттєві зміни ліпідного профілю крові щурів з алоксановим 

діабетом, порівняно з контролем, полягають у збільшенні вмісту холестерину 

ЛПНЩ (Х18) і його частки в загальному холестерині (а2) та значному підвищенні 

мінливості вмісту холестерину ЛПДНЩ (Х19) і тригліцеридів (Х5). 

Застосування гліцину з метою екзогенної корекції порушень метаболізму за  

експериментального діабету (ІІ дослідна група щурів) позитивно позначилося на 

зменшенні вмісту холестерину ЛПНЩ (Х18) і його частки в загальному 

холестерині (а2) (саме вони під впливом алоксану найбільше зросли відносно 

контролю) відповідно на 51,9 % (p ≤ 0,01)  та 48,3 % (p ≤ 0,05) порівняно з І 

дослідною групою (табл. 3.32 і табл. 3.34), що наблизило значення цих 

показників до рівня, який статистично не відрізняється від контролю. Крім того, 

помітно зменшилась мінливість показників ліпідного профілю крові щурів ІІ 

дослідної групи порівняно з І дослідною і контрольною (табл. 3.33). Проте під 

впливом гліцину статистично достовірно зріс рівень вмісту холестерину 

ЛПДНЩ (Х19) на 25,7 % (p ≤ 0,05), тригліцеридів (Х5) на 25,5 % (p ≤ 0,05)  і 

вміст загального холестерину (Х4) на 17,0 % (p ≤ 0,05) порівняно з контролем 
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(табл. 3.34).  

Таким чином, експериментально доведено, що гліцин позитивно впливає на 

ліпідний склад крові щурів з алоксаніндукованим діабетом (І дослідна група), 

оскільки більшість з досліджених показників крові щурів цієї групи за середніми 

значеннями наближаються або досягають рівня відповідних показників 

контрольної групи (за виключенням холестерину ЛПДНЩ і тригліцеридів, які 

зберегли тенденцію до зростання) (табл. 3.32). Окрім того, про стабілізуючий 

вплив гліцину на показники ліпідного профілю крові щурів ІІ дослідної групи 

свідчить зниження  їх мінливості (значень коефіцієнтів варіації) відносно І 

дослідної та контрольної груп (табл. 3.33).  

За дії таурину на щурів з алоксаніндукованим діабетом (ІІІ дослідна група) 

спостерігався зовсім інший характер змін ліпідного профілю крові, ніж при 

застосуванні гліцину. Так, у 8-ми з 11-ти показників (72,7 %) їх значення 

змінились порівняно з відповідними показниками І дослідної групи щурів більш, 

ніж на 5,0 % (табл. 3.34), причому в 7 випадках вони зросли. Найбільше зростання 

відбулось у двох показників – умісту холестерину ЛПНЩ (Х18) (на 75,6 %,  p ≤ 

0,001) і  його частки в загальному холестерині (а2) (на 45,9 %, p ≤ 0,001). 

Суттєвого зростання зазнали сумарний вміст холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ (b) 

(на 26,2 %, p ≤ 0,01) та вміст загального холестерину (Х4) (на 18,6 %, p ≤ 0,01). 

Вміст тригліцеридів (Х5), холестерину  ЛПВЩ (Х6), а також холестериновий 

коефіцієнт атерогенності (Х17) мали тенденцію до зростання (табл. 3.32 і табл. 

3.34). Один показник – частка  холестерину ЛПДНЩ  в загальному холестерині 

(a3) – зазнав під впливом таурину значного зменшення (на 19,1 %, p ≤ 0,05) 

порівняно з відповідним показником щурів І дослідної групи. 

Внаслідок таких змін відхилення показників ліпідного профілю крові 

щурів ІІІ дослідної групи від контролю в значній мірі перевищили аналогічні 

відхилення показників щурів ІІ дослідної групи (табл. 3.32 і табл. 3.34). На 

відміну від гліцину, таурин сприяв зниженню вмісту холестерину  ЛПДНЩ 

(Х19) в крові щурів з алоксановим діабетом до норми, в той час, як за дії гліцину 

цей показник перевищив контроль на 25,5 % ( p ≤ 0,01).  Вміст тригліцеридів 
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(Х5) у крові щурів ІІІ дослідної групи за дії  таурину зростав повільніше в 1,63 

рази порівняно з ІІ дослідною групою (за дії гліцину) відносно І дослідної 

групи (табл. 3.34). Позитивним фактом для таурину, порівняно з гліцином, 

також є його стимулюючий вплив на зростання (замість зниження для гліцину) 

вмісту в крові щурів ІІІ дослідної групи холестерину  ЛПВЩ  (Х6) відносно І 

дослідної групи щурів, внаслідок чого цей показник за дії таурину перевищив 

контроль на 48,6 % ( p ≤ 0,01) проти 16,4 % ( p ≤ 0,05) для гліцину (табл. 3.34). З 

табл. 3.33 видно, що коефіцієнти варіації показників крові щурів ІІІ дослідної 

групи помітно поступаються відповідним показникам І дослідної, що дає 

підстави констатувати стабілізуючий вплив таурину на ліпідний склад крові за 

умов алоксаніндукованого діабету. 

Таким чином, під впливом таурину відмінності ліпідного складу крові у 

щурів, що вражені цукровим діабетом, порівняно з контрольною групою щурів 

посилюються. Застосування гліцину, навпаки, сприяє максимальному 

наближенню ліпідного профілю крові щурів з алоксаніндукованим діабетом до 

ліпідного профілю щурів контрольної групи. При цьому обидві досліджені 

амінокислоти – гліцин і таурин – засвідчили свій стабілізуючий вплив на 

ліпідний склад крові при експериментальному цукровому діабеті щурів. 

3.5.2 Особливості змін активності ферментів у крові щурів. 

При алоксаніндукованому ЦД щурів (І дослідна група) активність всіх 

досліджених п’яти ферментів, що увійшли в групу показників ферментного 

профілю крові, суттєво змінилась порівняно з контролем. У чотирьох з них вона 

зросла: аланінамінотрансферази (Х9) на 116,3 % ( p ≤ 0,05), фосфатази лужної (Х8) 

на 81,5 % ( p ≤ 0,05), лактатдегідрогенази (Х11) на 41,0 %  ( p ≤ 0,05) і 

аспартатамінотрансферази (Х10) на 36,4 % ( p ≤ 0,10). Активність альфа-амілази 

(Х7), навпаки, знизилась на 32,1 % ( p ≤ 0,001) (табл. 3.35 і табл. 3.37). При цьому 

варіабельність активності у трьох ферментів зменшилась: лактатдегідрогенази в 

2,63 рази, фосфатази лужної в 1,74 і аспартатамінотрансферази в 1,23 рази, а у 

двох ферментів зросла: аланінамінотрансферази в 3,1 і альфа-амілази в 1,25 рази 

(табл. 3.36).  
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Таблиця 3.35 

Вплив гліцину і таурину на ферментний профіль крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету (M ± m; n = 6) 

Показники Групи щурів 

Найменування Познач. 
Одиниці  

виміру 
Контроль 

І дослідна 

(алоксановий 

діабет) 

ІІ дослідна 

(алоксановий  

діабет + гліцин) 

ІІІ дослідна 

(алоксановий  

діабет + таурин) 

Альфа-амілаза Х7 од/л 669,6±24,61 454,5±20,81
*** 

647,3±52,49 545,8±69,80 

Фосфатаза лужна (ФЛ) Х8 од/л 472,5±94,82 857,6±98,82
* 

890,3±174,3
+ 

668,0±209,6 

Аланінамінотрансфераза 

(АлАТ) 
Х9 од/л 88,02±6,025 190,4±40,26

* 
122,0±3,402

*** 
179,5±45,47

+ 

Аспартатамінотрансфераза 

(АсАТ) 
Х10 од/л 325,1±53,64 443,4±59,56

+
 386,0±60,66 439,9±76,58 

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Х11 од/л 2560,1±408,4 3610,4±219,0
* 

4644,1±599,2
** 

3110,4±127,0 

Примітка. «
+
», «

*
»,  «

**
»  та «

***
» – відповідно різниця порівняно з контролем значуща на рівні p < 0,10; p < 0,05; p < 0,01 та p < 0,001. 

Таблиця 3.36 

Порівняння варіабельності показників ферментного профілю крові (коефіцієнти варіації) 

№ п/п 
Біохімічні показники 

Статистичні показники 

Контроль I дослідна група II дослідна група III дослідна група 

Найменування Позн. ν, % ν, % δν,%
* 

ν, % δν,%
*
 ν, % δν,%

*
 

1 Альфа-амілаза Х7 9,00 11,22 24,7 19,87 120,8 31,33 248,1 

2 Фосфатаза лужна  Х8 49,17 28,23 - 42,6 47,97 -2,4 76,87 56,3 

3 Аланінамінотрансфераза  Х9 16,77 51,81 208,9 6,83 -59,3 62,06 270,1 

4 Аспартатамінотрансфераза  Х10 40,43 32,90 -18,6 38,50 -4,8 42,65 5,5 

5 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Х11 39,08 14,86 - 62,0 31,61 -19,1 10,00 -74,4 

Примітка. * – відмінність значень порівняно з контролем 
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Таблиця 3.37 

Відносні зміни в біохімії крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету під впливом екзогенного гліцину і  

таурину порівняно з контролем і першою дослідною групою (ферментний профіль) 

№ 

п/п 

Показники 
І дослідна група, 

 алоксан 

ІІ дослідна група,  

алоксан + гліцин 

ІІІ дослідна група,  

алоксан + таурин 

Найменування Позн. Позн. δ1, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % 

1 Альфа-амілаза Х7 Х9 116,3 1 Х8 88,4 Х7 42,4 1 Х9 103,9 Х8 -22,1 

2 Фосфатаза лужна  Х8 Х8 81,5 2 Х11 81,4 Х9 -35,9 2 Х8 41,4 Х7 20,1 

3 Аланінамінотрансфераза  Х9 Х11 41,0 3 Х9 38,6 Х11 28,6 3 Х10 35,3 Х11 -13,8 

4 Аспартатамінотрансфераза  Х10 Х10 36,4 4 Х10 18,7 Х10 -12,9 4 Х11 21,5 Х9 -5,7 

5 Лактатдегідрогеназа  Х11 Х7 - 32,1 5 Х7 - 3,3 Х8 3,8 5 Х7 -18,5 Х10 -0,8 

Примітка. δ1 – відносні зміни показників порівняно з контролем; δ2 – відносні зміни показників порівняно з І дослідною 

групою; R – рейтинговий номер показників за відносними змінами їх значень. 
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Під впливом гліцину в крові щурів ІІ дослідної групи активність альфа-

амілази (Х7) зросла на 42,4 % %  ( p ≤ 0,001) порівняно з І дослідною групою і 

досягла рівня, що практично не відрізняється від рівня контрольної групи. 

Активність аспартатамінотрансферази (Х10) у крові щурів ІІ дослідної групи 

проявила тенденцію до зниження відносно рівня І дослідної групи і майже 

наблизилась до контрольного значення (перевищення склало 18,7 %).  

Гліцин також сприяв нормалізації активності аланінамінотрансферази (Х9) 

завдяки її зниженню на 35,9 % ( p ≤ 0,01)  у щурів ІІ дослідної групи порівняно з І 

дослідною, в результаті чого відносна різниця активності цього ферменту щодо 

контролю знизилась з 116,3 % ( p ≤ 0,05)  до 38,6 % ( p ≤ 0,10) (табл. 3.35 і табл. 

3.37).  

Проте, у щурів ІІ дослідної групи гліцин суттєво збільшив активність 

фосфатази лужної (Х8) на 88,4 % ( p ≤ 0,05)  та лактатдегідрогенази (Х11) на 81,4 

% ( p ≤ 0,05)  порівняно з контролем, що сприймається як дестабілізуючий вплив, 

на противагу іншим трьом ферментам (альфа-амілази, аспартатамінотрансферази 

і аланінамінотрансферази), для яких дія гліцину сприяла наближенню їхньої 

активності до контрольного рівня.  

Мінливість активності всіх ферментів крові щурів ІІ дослідної групи (за 

винятком альфа-амілази) в більшій мірі подібна контрольній групі, ніж І 

дослідній групі щурів (табл. 3.36).  

За дії таурину активність альфа-амілази в крові щурів ІІІ дослідної групи 

набула тенденції до зростання і наближення до рівня контрольної групи, а 

активність фосфатази лужної і лактатдегідрогенази знизились на 22,1 %  (p ≤ 

0,05) і на 13,9 % ( p ≤ 0,05) порівняно з І дослідною групою, в результаті чого 

різниця даних показників з контролем скоротилась. Водночас активність обох 

досліджених амінотрансфераз у щурів ІІ дослідної групи залишилась майже на 

рівні відповідних показників І дослідної групи (табл. 3.35 і табл. 3.37). 

Таким чином, на тлі алоксаніндукованого діабету достовірно змінюється 

активність усіх досліджених ферментів крові щурів. У чотирьох з них (АлАТ, 

ФЛ, ЛДГ і АсАТ) вона суттєво зросла, а у α-амілази, навпаки, знизилась. 
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Застосування таурину  і, особливо, гліцину з метою корекції порушень 

метаболізму в щурів за алоксаніндукованого діабету сприяє активізації α-амілази. 

Всі інші зміни активності ферментів у крові щурів ІІ і ІІІ дослідних груп 

відрізняються: якщо таурин сприяє помірному зниженню активності ФЛ і ЛДГ, то 

гліцин за помірного гальмування АлАТ і АсАТ спричиняє достовірну стимуляцію 

активності ЛДГ. 

3.5.3 Особливості вуглеводного, білкового та мінерального обміну в крові 

щурів. 

На алоксаніндукований цукровий діабет чутливо відреагували 7 з 8 

досліджених показників крові (або 87,5 %), що характеризують обмін 

вуглеводів (Х16), білків (Х1, Х2) та мінеральний і водно-сольовий обміни (Х3, Х12, 

Х13, Х14, Х15) (табл. 3.38, табл. 3.40).  

Концентрації чотирьох з них у крові щурів І дослідної групи значно зросли 

порівняно з контролем: глюкози (Х16) на 429,4 % ( p ≤ 0,001) (в 5,3 рази) , 

сечовини (Х1) на 63,3 % ( p ≤ 0,05), сечової кислоти (Х3) на 41,5 % ( p ≤ 0,05), 

креатиніну (Х2) на 40,4 % ( p ≤ 0,05), а трьох показників зменшилися: вміст 

фосфору (Х15) на 22,6 % ( p ≤ 0,001), заліза (Х12) на 19,2 % ( p ≤ 0,10), кальцію 

(Х13) на 5,5 % ( p ≤ 0,05). Концентрація магнію (Х14) в крові піддослідних щурів 

статистично не відрізнялась від контролю.  

Варіабельність концентрацій в крові щурів І дослідної групи порівняно з 

контролем суттєво зросла для чотирьох показників: сечовини в 6,6 рази, 

креатиніну в 3,2 рази, заліза в 2,3 рази і глюкози в 1,9 рази та помітно знизилась 

у решти чотирьох показників: кальцію на 45,9 %, фосфору на 29,2 %, магнію на 

22,6 % і сечової кислоти на 21,3% (табл. 3.39). 

У щурів ІІ дослідної групи під впливом гліцину вміст глюкози в крові 

зменшився в 3,6 рази ( p ≤ 0,001)  відносно І дослідної групи, але цей показник 

перевищував контрольний рівень на 47,9 % (p ≤ 0,001). 
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Таблиця 3.38 

Вплив гліцину і таурину на обмінний профіль крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету (M ± m; n = 6) 
Показники Групи щурів 

Найменування Познач. 
Одиниці  

виміру 
Контроль 

І дослідна 

(алоксановий ЦД) 

ІІ дослідна 

(алоксановий ЦД + гліцин) 

ІІІ дослідна 

(алоксановий ЦД + таурин) 

Сечовина Х1 ммоль/л 7,488±0,173 12,23±1,880
* 

10,44±0,766
*** 

10,73±0,618
*** 

Креатинін Х2 мкмоль/л 58,00±2,128 81,42±9,658
* 

61,17±0,520 66,70±6,364 

Сечова кислота Х3 мкмоль/л 71,92±8,882 101,8±9,891
* 

97,70±4,462
* 

82,50±5,772 

Залізо (Fe) Х12 ммоль/л 37,06±1,829 29,96±3,399
+ 

35,73±2,862 31,02±1,646
* 

Кальцій (Ca) Х13 ммоль/л 2,444±0,051 2,310±0,026
* 

2,407±0,066 2,325±0,030
+ 

Магній (Mg) Х14 ммоль/л 1,028±0,057 1,004±0,043 0,817±0,016
** 

0,962±0,019 

Фосфор (P) Х15 ммоль/л 2,544±0,104 1,968±0,057
*** 

2,287±0,066
+ 

1,815±0,088
+ 

Глюкоза Х16 ммоль/л 6,40±0,260 33,88±2,666
*** 

9,467±0,327
*** 

9,650±0,534
*** 

Примітка. «
+
», «

*
»,  «

**
»  та «

***
» – відповідно різниця порівняно з контролем значуща на рівні p < 0,10; p < 0,05; p < 0,01 та p < 0,001. 

Таблиця 3.39 

Порівняння варіабельності показників обмінного профілю крові (коефіцієнти варіації) 

№ п/п 
Біохімічні показники 

Статистичні показники 

Контроль І дослідна група ІІ дослідна група ІІІ дослідна група 

Найменування Позн. ν, % ν, % δν,%
* 

ν, % δν,%
*
 ν, % δν,%

*
 

1 Сечовина Х1 5,66 37,65 565,2 17,98 217,7 14,12 149,5 

2 Креатинін Х2 8,99 29,06 223,2 2,08 -76,9 23,37 160,0 

3 Сечова кислота Х3 30,25 23,81 -21,3 11,19 -63,0 17,14 -43,3 

4 Fe Х12 12,09 27,79 129,8 19,62 62,3 13,00 7,5 

5 Ca Х13 5,12 2,77 -45,9 6,73 31,4 3,18 -37,9 

6 Mg Х14 13,52 10,46 -22,6 4,65 -65,6 4,88 -63,9 

7 P Х15 9,98 7,06 -29,2 7,08 -29,0 11,84 18,6 

8 Глюкоза Х16 9,94 19,28 94,0 8,47 -14,8 13,55 36,3 

Примітка. * – відмінність значень у порівнянні з контролем 
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Таблиця 3.40 

Відносні зміни біохімічних показників крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету під впливом екзогенного 

гліцину і таурину порівняно з контролем і першою дослідною групою (обмінний профіль) 

№  

п/п 

Показники 
І дослідна група, 

 алоксан 

ІІ дослідна група,  

алоксан + гліцин 

ІІІ дослідна група,  

алоксан + таурин 

Найменування Позн. Позн. δ1, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % 

1 Сечовина Х1 Х16 429,4 1 Х16 47,9 Х16 -72,1 1 Х16 50,8 Х16 -71,5 

2 Креатинін Х2 Х1 63,3 2 Х1 39,4 Х2 -24,9 2 Х1 43,3 Х3 -18,9 

3 Сечова кислота Х3 Х3 41,5 3 Х3 35,8 Х12 19,2 3 Х15 -28,7 Х2 -18,1 

4 Залізо Х12 Х2 40,4 4 Х14 - 20,5 Х14 -18,6 4 Х12 -16,3 Х1 -12,3 

5 Кальцій Х13 Х15 - 22,6 5 Х15 -10,1 Х15 16,2 5 Х2 15,0 Х15 -7,8 

6 Магній Х14 Х12 - 19,2 6 Х2 5,5 Х1 -14,6 6 Х3 14,7 Х14 -4,2 

7 Фосфор  Х15 Х13 - 5,5 7 Х12 - 3,6 Х13 4,2 7 Х14 -6,4 Х12 3,5 

8 Глюкоза Х16 Х14 - 2,3 8 Х13 - 1,5 Х3 -4,0 8 Х13 -4,9 Х13 0,6 

Примітка. δ1 – відносні зміни показників порівняно з контролем; δ2 – відносні зміни показників порівняно з І дослідною групою; R – 

рейтинговий номер показників за відносними змінами їх значень. 
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Наблизились до рівня відповідного контрольного значення вміст 

креатиніну і сечовини, проте вміст сечовини перевищив відповідний показник 

контрольної групи на 39,4 % (p ≤ 0,001) (табл. 3.40).  

Окрім того, гліцин забезпечує нормалізацію вмісту в крові заліза, фосфору 

і кальцію майже до контрольного рівня. Однак, він негативно позначився на 

концентрації магнію в крові щурів ІІ дослідної групи, рівень якої знизився 

відносно І дослідної групи на 18,6 % (p ≤ 0,01), внаслідок чого цей показник на 

20,5 % (p ≤ 0,01) поступився контрольному рівню (табл. 3.38, 3.40).  

За дії гліцину значно знизився рівень варіабельності показників 

вуглеводного (Х16) та білкового обміну (Х1, Х2), а також вмісту сечової кислоти 

(Х3), заліза  (Х12) і магнію (Х14) у крові щурів ІІ дослідної групи порівняно з І 

дослідною групою, про що свідчать наведені в табл. 3.39 значення їх 

коефіцієнтів варіації. 

Пероральне введення таурину щурам з алоксановим діабетом (ІІІ дослідна 

група) сприяло нормалізації ряду показників вуглеводного та білкового обміну. 

Так, вміст глюкози в крові цих щурів знизився в 3,5 рази ( p ≤ 0,001), а  вміст 

креатиніну, сечовини і сечової кислоти набув тенденцію до зниження відносно 

І дослідної групи. При цьому рівень глюкози  і сечовини залишався достовірно 

вищим за контроль: відповідно на 50,8 % (p ≤ 0,001) і 43,3 % (p ≤ 0,001).  

Слід зазначити, що за допомогою таурину не вдалось нормалізувати до 

контрольного рівня вміст фосфору і заліза в крові щурів ІІІ дослідної групи, 

який поступався контролю відповідно на 28,7 % (p ≤ 0,10) і 16,3 % (p ≤ 0,05). 

Концентрація магнію в крові щурів ІІІ дослідної групи статистично не 

відрізнялась від аналогічного показника контрольної групи.  

Щодо впливу таурину на варіабельність досліджених показників порівняно 

з І дослідною групою щурів, то стабілізуючий ефект цієї амінокислоти 

встановлений в тих же шести показників, що й за дії гліцину: вміст глюкози, 

сечовини, креатиніну, сечової кислоти, заліза і магнію (табл. 3.39). 

Таким чином, обидві амінокислоти – гліцин і таурин – сприяють 

нормалізації рівня глюкози і білкового обміну в крові щурів, що вражені 
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алоксаніндукованим цукровим діабетом. Втім, гліцин більш позитивно впливає 

на вміст фосфору і заліза, а таурин – на вміст магнію. 

3.5.4 Результати кореляційного аналізу особливостей взаємозв’язків між 

дослідженими показниками крові щурів. 

Останнім часом все частіше висловлюється думка, що стан будь-якого 

функціонуючого організму на всіх рівнях його структурної організації 

визначається не тільки кількісним рівнем окремих його показників, але й у 

значній мірі, характером їхньої взаємодії [60, 81, 82].  

Визначення рівня узгодженості змін досліджених показників крові щурів 

контрольної і дослідних груп за допомогою кореляційного аналізу сприятиме 

з’ясуванню механізмів впливу гліцину і таурину на різні ланки метаболізму 

хворих на діабет тварин. 

За результатами кореляційного аналізу 24 досліджених показників крові 

щурів контрольної і трьох дослідних груп проведено ранжирування цих 

показників за кількістю і щільністю кореляційних зв’язків між ними (табл. 3.41 

– 3.44). При цьому до уваги  брались лише ті кореляційні зв’язки, рівень 

значущості яких не перевищував p ≤  0,10.   

З’ясувалось, що для контрольної групи щурів три показника не мають 

жодного статистично значущого кореляційного зв’язку з будь-яким із 23 решти 

показників. До них увійшли: сечовина (Х1), альфа-амілаза (Х7) та вміст заліза 

(Х12) (табл. 3.41). У щурів з алоксаніндукованим діабетом (І дослідна група) 

також знайшлось таких три показника (табл. 3.42): фосфатаза лужна (Х8), 

лактатдегідрогеназа (Х11) і вміст магнію (Х14).  
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Таблиця 3.41 

Ранжирування біохімічних показників крові щурів контрольної групи  

Ранги  

показників 

Позначення 

показників 

Ранги кореляційних зв’язків 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Х2 
a2 Х18 a3 Х14 Х15 Х19 Х5 

-0,949
** 

-0,900
**

 0,894
**

 0,857
*
 0,823

*
 0,807

*
 0,806

*
 

2 a2 
Х18 Х2 a3 Х15 - - - 

0,986
** 

-0,949
**

 -0,853
*
 -0,818

*
 - - - 

3 Х17 
а1 a4 Х8 - - - - 

-1,00
***

 1,00
***

 0,907
**

 - - - - 

4 а1 
Х17 a4 Х8 - - - - 

-1,00
***

 -1,00
***

 -0,900
**

 - - - - 

5 a4 
Х17 а1 Х8 - - - - 

1,00
***

 -1,00
***

 0,900
**

 - - - - 

6 Х18 
a2 Х2 a3 - - - - 

0,986
***

 -0,900
**

 -0,861
*
 - - - - 

7 Х8 
Х17 а1 a4 - - - - 

0,907
**

 -0,900
**

 0,900
**

 - - - - 

8 a3 
Х2 Х18 a2 - - - - 

0,894
**

 -0,861
*
 -0,853

*
 - - - - 

9 Х4 
Х6 Х16 b - - - - 

0,909
**

 -0,832
*
 0,808

*
 - - - - 

10 Х15 
Х3 Х2 a2 - - - - 

0,883
**

 0,823
*
 -0,818

*
 - - - - 

11 Х16 
b Х4 - - - - - 

-0,977
***

 -0,832
*
 - - - - - 

12 Х19 
Х5 Х2 - - - - - 

0,999
***

 0,807
*
 - - - - - 

13 Х5 
Х19 Х2 - - - - - 

0,999
***

 0,806
*
 - - - - - 

14 b 
Х16 Х4 - - - - - 

-0,977
***

 0,808
*
 - - - - - 

15 Х3 
Х15 Х9 - - - - - 

0,883
**

 0,830
*
 - - - - - 

16 Х9 
Х10 Х3 - - - - - 

0,835
*
 0,830

*
 - - - - - 

17 Х10 
Х9 Х11 - - - - - 

0,835
*
 0,818

*
 - - - - - 

18 Х11 
Х10 Х13 - - - - - 

0,818
*
 -0,817

*
 - - - - - 

19 Х6 
Х4 - - - - - - 

0,909
**

 - - - - - - 

20 Х14 
Х2 - - - - - - 

0,857
*
 - - - - - - 

21 Х13 
Х11 - - - - - - 

-0,817
*
 - - - - - - 

22 Х1 - - - - - - - 

23 Х7 - - - - - - - 

24 Х12 - - - - - - - 
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Таблиця 3.42 

Ранжирування біохімічних показників крові щурів I дослідної групи     

Ранги  

показників 

Позначення 

показників 

Ранги кореляційних зв’язків 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Х9 
Х18 Х10 Х7 a3 a2 a1 a4 Х17 

0,990
***

 0,981
***

 -0,961
***

 -0,940
**

 0,855
*
 0,850

*
 -0,850

*
 -0,822

*
 

2 a3 
Х9 a2 Х18 Х10 a1 a4 Х17 Х7 

-0,940
**

 -0,919
**

 -0,911
**

 -0,905
**

 -0,894
**

 0,894
**

 0,860
*
 0,847

*
 

3 Х10 
Х9 Х18 Х7 a1 a3 a4 Х17 - 

0,981
***

 0,967
***

 -0,950
**

 0,905
**

 -0,905
**

 -0,905
**

 -0,889
**

 - 

4 a2 
Х15 Х5 Х19 a3 Х12 Х9 Х18 - 

-0,927
**

 -0,923
**

 -0,922
**

 -0,919
**

 -0,875
*
 0,855

*
 0,842

*
 - 

5 Х18 
Х9 Х10 Х7 a3 a2 a1 a4 - 

0,990
***

 0,967
***

 -0,934
**

 -0,911
**

 0,842
*
 0,809

*
 -0,809

*
 - 

6 a1 
a4 Х17 Х10 a3 Х9 Х18 - - 

-1,00
***

 -0,997
***

 0,905
**

 -0,894
**

 0,850
*
 0,809

*
 - - 

7 a4 
a1 Х17 Х10 a3 Х9 Х18 - - 

-1,00
***

 0,997
***

 -0,905
**

 0,894
**

 -0,850
*
 -0,809

*
 - - 

8 Х17 
a1 a4 Х10 a3 Х9 - - - 

-0,997
***

 0,997
***

 -0,889
**

 0,860
*
 -0,822

*
 - - - 

9 Х7 
Х9 Х10 Х18 Х16 a3 - - - 

-0,961
***

 -0,950
**

 -0,934
**

 -0,851
*
 0,847

*
 - - - 

10 Х12 
Х13 Х15 Х19 Х5 a2 - - - 

0,929
**

 0,925
**

 0,902
**

 0,898
**

 -0,875
*
 - - - 

11 Х4 
Х6 b Х1 Х2 Х16 - - - 

0,961
***

 0,887
**

 0,864
*
 0,856

*
 0,828

*
 - - - 

12 Х15 
Х5 Х19 a2 Х12 - - - - 

0,998
***

 0,998
***

 -0,927
**

 0,925
**

 - - - - 

13 Х5 
Х19 Х15 a2 Х12 - - - - 

1,00
***

 0,998
***

 -0,923
**

 0,898
**

 - - - - 

14 Х2 
Х16 Х4 Х3 b - - - - 

0,925
**

 0,856
*
 0,855

*
 0,852

*
 - - - - 

15 Х16 
Х2 Х7 Х6 Х4 - - - - 

0,925
**

 -0,851
*
 0,845

*
 0,828

*
 - - - - 

16 Х19 
Х5 Х15 a2 Х12 - - - - 

1,00
***

 0,998
***

 -0,922
**

 0,902
**

 - - - - 

17 Х6 
Х4 Х1 Х16 - - - -  

0,961
***

 0,930
**

 0,845
*
 - - - - - 

18 Х1 
Х6 Х4 - - - - - - 

0,930
**

 0,864
*
 - - - - - - 

19 b 
Х4 Х2 - - - - - - 

0,887
**

 0,852
*
 - - - - - - 

20 Х13 
Х12 - - - - - - - 

0,929
**

 - - - - - - - 

21 Х3 
Х2 - - - - - - - 

0,855
*
 - - - - - - - 

22 Х8 - - - - - - - - 

23 Х11 - - - - - - - - 

24 Х14 - - - - - - - - 

В табл. 3.41 – 3.44 використані наступні позначення значущості парних кореляцій: 
*
 – для 

рівня p ≤ 0,10; 
**

– для  p ≤ 0,05; 
***

 – для  p ≤ 0,01. 
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Таблиця 3.43 

Ранжирування біохімічних показників крові щурів IІ дослідної групи   

Ранги 

показників 

Ранги кореляційних зв’язків 

1 2 3 4 5 6 

1 Х17 
b Х4 а1 а4 Х2 Х14 

1,00
***

 0,999
**

 -0,999
**

 0,999
**

 0,997
*
 -0,991

*
 

2 b 
Х17 Х4 а1 а4 Х2 Х14 

1,00
***

 0,999
**

 -0,999
**

 0,999
**

 0,997
*
 0,999

**
 

3 а1 
а4 Х2 Х17 b Х4 Х1 

-1,00
***

 -0,999
**

 -0,999
**

 -0,999
**

 -0,997
**

 -0,987
*
 

4 а4 
а1 Х2 Х17 b Х4 Х1 

-1,00
***

 0,999
**

 0,999
**

 0,999
**

 0,997
**

 0,987
*
 

5 Х4 
Х17 b а1 а4 Х14 Х2 

0,999
**

 0,999
**

 -0,997
**

 0,997
**

 -0,995
*
 0,994

*
 

6 Х2 
а1 а4 b Х17 Х4 Х1 

-0,999
**

 0,999
**

 0,997
*
 0,997

*
 0,994

*
 0,992

*
 

7 Х8 
Х3 Х9 Х12 Х10 - - 

-1,00
**

 -0,999
**

 -0,988
*
 -0,987

*
 - - 

8 Х14 
Х4 Х6 Х17 b - - 

-0,995
*
 -0,994

*
 -0,991

*
 -0,991

*
 - - 

9 Х1 
Х7 Х2 а1 а4 - - 

0,997
*
 0,992

*
 -0,987

*
 0,987

*
 - - 

10 Х9 
Х8 Х3 Х10 - - - 

-0,999
**

 0,998
**

 0,994
*
 - - - 

11 Х3 
Х8 Х9 Х12 - - - 

-1,00
**

 0,998
**

 0,991
*
 - - - 

12 Х12 
a3 Х3 Х8 - - - 

0,999
**

 0,991
*
 -0,988

*
 - - - 

13 Х10 
Х16 Х9 Х8 - - - 

-0,995
*
 0,994

*
 -0,987

*
 - - - 

14 Х16 
Х10 Х15 - - - - 

-0,995
*
 -0,994

*
 - - - - 

15 a2 
Х18 Х11 - - - - 

0,995
*
 -0,991

*
 - - - - 

16 Х18 
a2 Х13 - - - - 

0,995
*
 0,988

*
 - - - - 

17 Х5 
Х19 - - - - - 

0,999
**

 - - - - - 

18 Х19 
Х5 - - - - - 

0,999
**

 - - - - - 

19 a3 
Х12 - - - - - 

0,999
**

 - - - - - 

20 Х7 
Х1 - - - - - 

0,997
*
 - - - - - 

21 Х6 
Х14 - - - - - 

-0,994
*
 - - - - - 

22 Х15 
Х16 - - - - - 

-0,994
*
 - - - - - 

23 Х11 
a2 - - - - - 

-0,991
*
 - - - - - 

24 Х13 
Х18 - - - - - 

0,988
*
 - - - - - 
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Таблиця 3.44 

Ранжирування біохімічних показників крові щурів IІІ дослідної групи  

Ранг  

показників 

Позначення 

показників 

Ранг кореляційних зв’язків 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 a2 
Х16 Х12 Х8 Х18 Х7 Х3 a4 Х2 Х9 

-0,999
***

 0,990
**

 -0,979
**

 0,940
*
 0,923

*
 -0,914

*
 0,901

*
 -0,900

*
 -0,896

*
 

2 Х16 
a2 Х12 Х8 Х18 Х3 Х7 a4 Х9 - 

-0,999
***

 -0,987
**

 0,971
**

 -0,943
*
 0,930

*
 -0,929

*
 -0,920

*
 0,913

*
 - 

3 Х7 
Х18 b Х2 Х8 Х16 a2 Х13 a4 - 

0,997
***

 0,954
**

 -0,952
**

 -0,931
*
 -0,929

*
 0,923

*
 0,902

*
 0,897

*
 - 

4 Х8 
a2 Х16 Х2 Х12 Х18 Х7 a3 - - 

-0,979
**

 0,971
**

 0,961
**

 -0,955
**

 -0,955
**

 -0,931
*
 0,927

*
 - - 

5 Х3 
Х9 a4 Х1 Х16 Х15 a2 Х12 - - 

0,997
***

 -0,996
***

 0,990
**

 0,930
*
 0,920

*
 -0,914

*
 -0,900

*
 - - 

6 Х9 
Х3 a4 Х1 Х15 Х10 Х16 a2 - - 

0,997
***

 -0,986
**

 0,982
**

 0,948
*
 0,919

*
 0,913

*
 -0,896

*
 - - 

7 Х18 
Х7 Х2 Х8 Х16 a2 b - - - 

0,997
***

 -0,970
**

 -0,955
**

 -0,943
*
 0,940

*
 0,936

*
 - - - 

8 a4 
Х1 Х3 Х9 Х16 a2 Х7 - - - 

-0,996
***

 -0,996
***

 -0,986
**

 -0,920
*
 0,901

*
 0,897

*
 - - - 

9 Х12 
a2 Х16 Х8 Х3 - - - - - 

0,990
**

 -0,987
**

 -0,955
**

 -0,900
*
 - - - - - 

10 b 
Х13 Х7 Х4 Х18 - - - - - 

0,982
**

 0,954
**

 0,951
**

 0,936
*
 - - - - - 

11 Х2 
Х18 Х8 Х7 a2 - - - - - 

-0,970
**

 0,961
**

 -0,952
**

 -0,900
*
 - - - - - 

12 Х1 
a4 Х3 Х9 - - - - - - 

-0,996
***

 0,990
**

 0,982
**

 - - - - - - 

13 Х13 
Х4 b Х7 - - - - - - 

0,992
***

 0,982
**

 0,902
*
 - - - - - - 

14 Х15 
Х10 Х9 Х3 - - - - - - 

0,987
**

 0,948
*
 0,920

*
 - - - - - - 

15 Х4 
Х13 b Х6 - - - - - - 

0,992
***

 0,951
**

 0,900
*
 - - - - - - 

16 Х10 
Х15 Х9 Х17 - - - - - - 

0,987
**

 0,919
*
 -0,907

*
 - - - - - - 

17 Х17 
Х14 Х10 - - - - - - - 

-0,960
**

 -0,907
*
 - - - - - - - 

18 Х5 
Х19 - - - - - - - - 

1,00
***

 - - - - - - - - 

19 Х19 
Х5 - - - - - - - - 

1,00
***

 - - - - - - - - 

20 a1 
Х11 - - - - - - - - 

0,993
***

 - - - - - - - - 

21 Х11 
a1 - - - - - - - - 

0,993
***

 - - - - - - - - 

22 Х14 
Х17 - - - - - - - - 

-0,960
**

 - - - - - - - - 

23 a3 
Х8 - - - - - - - - 

0,927
*
 - - - - - - - - 

24 Х6 
Х4 - - - - - - - - 

0,900
*
 - - - - - - - - 
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Однак, за умов застосування гліцину (ІІ дослідна група) та таурину (ІІІ 

дослідна група) з метою корекції порушень метаболізму в щурів при 

алоксаніндукованому цукровому діабеті не виявилось жодного такого 

показника (табл. 3.43, табл. 3.44). Отже, за кількістю і щільністю парних 

кореляційних зв’язків найвищі п’ять рангових сходинок зайняли наступні 

біохімічні показники крові щурів контрольної групи  (табл. 3.41): креатинін 

(Х2), який має 7 зв’язків, частка вмісту холестерину ЛПНЩ в загальному  

холестерині (a2) з чотирма  зв’язками, холестериновий коефіцієнт атерогенності 

(Х17), частка вмісту холестерину ЛПВЩ в загальному холестерині (a1) та частка 

сумарного вмісту холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ в загальному холестерині (a4), 

які мають по три кореляційних зв’язки.  

У щурів з алоксаніндукованим діабетом (І дослідна група) до такої п’ятірки 

показників увійшли (табл. 3.42): аланінамінотрансфераза (Х9) і частка вмісту 

холестерину ЛПДНЩ в загальному холестерині (a3) (кожний по вісім зв’язків), а 

також аспартатамінотрансфераза (Х10), частка вмісту холестерину ЛПНЩ в 

загальному холестерині (a2) і холестерин ЛПНЩ (Х18) (по сім зв’язків кожний). 

У щурів з алоксановим діабетом при застосуванні гліцину (ІІ дослідна 

група) найвищі шість позицій зайняли показники крові, що мають по шість 

кореляційних зв’язків (табл. 3.43): холестериновий коефіцієнт атерогенності 

(Х17), сумарний вміст холестерину ЛПНЩ та ЛПДНЩ (b),  частка вмісту 

холестерину ЛПВЩ в загальному холестерині (a1), частка сумарного вмісту 

холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ в загальному холестерині (a4), холестерин 

загальний (Х4), креатинін (Х2). У щурів з алоксановим діабетом при застосуванні 

таурину (ІІІ дослідна група) найвищі п’ять позицій зайняли такі показники 

крові (табл. 3.44): частка вмісту холестерину ЛПНЩ в загальному холестерині 

(a2) (9 зв’язків), глюкоза (Х16) (8 зв’язків), альфа-амілаза (Х7) (8 зв’язків), 

фосфатаза лужна (Х8) (7 зв’язків) і сечова кислота (Х3) (7 зв’язків). Шосте місце 

посіла аланінамінотрансфераза (Х9), яка також мала 7 зв’язків. 

Для визначення рівня узгодженості (W, %) біохімічних показників крові 

знайдено для k = 24 значення параметра Nk = 276, а за даними, наведеними в 

табл. 3.41 – 3.44, – значення параметра NΣ у кожній з чотирьох досліджених груп 

щурів (NΣ = 27; 49; 37; 47 відповідно). Розрахований рівень узгодженості всього 

комплексу показників крові щурів контрольної групи склав 9,8 % (рис. 3.33). На 

тлі алоксаніндукованого діабету рівень узгодженості досліджених показників 
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крові щурів суттєво зріс (до 17,8 %). Під впливом же гліцину цей показник 

знизився до 13,4 %, а за дії таурину – навпаки, зріс до 17,0 %. Ці результати 

доводять різницю в механізмах стабілізації рівня глюкози в крові дослідженими 

амінокислотами.   

 

Рис. 3.33. Рівень узгодженості між біохімічними показниками крові у  

досліджених групах щурів 

Таким чином, не зважаючи на те, що в кореляційні таблиці 3.41 – 3.44 для 

контрольної групи і І дослідної групи щурів увійшли по 21 з 24 можливих 

біохімічних показників крові, а для ІІ і ІІІ дослідних груп щурів увійшли всі 24 

показника, рівень узгодженості між цими показниками коливався на низькому 

рівні в межах (9,8 – 17,8) %, а найбільш суттєвою різниця даного параметру 

відносно контролю виявлена у І дослідній групі щурів (алоксаніндукований 

діабет) та у ІІІ дослідній групі (корекція ЦД таурином). Більш ретельний аналіз 

внутрішніх кореляційних зв’язків у дослідженому комплексі біохімічних 

показників крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету та при його 

корекції гліцином і таурином показав наступне (табл. 3.45). Для щурів, не 

вражених цукровим діабетом, в групу найбільш рейтингових показників, що 

посіли перші п’ять сходинок в ранговій таблиці (табл. 3.41), увійшло 12 

показників (50 % від загальної кількості досліджених показників). В цій групі 

показників переважна більшість належала ліпідному профілю крові (8 

показників або 66,7 %) при 25,0%-му представництві обмінного профілю (3 

показника) та 8,3 % ферментного профілю (один показник). 
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Таблиця 3.45 

Структура кореляцій у п’яти найбільш рейтингових показників біохімії крові за кількістю і щільністю зв’язків 

Група 

щурів 

Ранги показників  

1 2 3 4 5 

ЛП ФП ОП ЛП ФП ОП ЛП ФП ОП ЛП ФП ОП ЛП ФП ОП 

Контроль 

- - Х2 a2 - - Х17 - - а1 - - а4 - - 

5 - 3 3 - 2 3 1 - 3 1 - 3 1 - 

a2, 

Х18, 

а3,  

Х19, 

Х5  

- Х14, Х15 
Х18, 

а3 
- 

Х2, 

Х15 
а1, а4 Х8 - 

Х17, 

а4 
Х8 - Х17, а1 Х8 - 

І  

дослідна 

- Х9 - а3 - - - Х10 - a2 - - Х18 - - 

6 3 - 6 3 - 5 3 - 5 1 2 5 3 - 

Х18, 

а3, a2,  

а1, а4, 

Х17 

Х10, 

Х7 
- 

a2, 

Х18,  

а1, а4, 

Х17 

Х9, 

Х10, 

Х7 

- 

Х18, а1, 

а3, а4, 

Х17 

Х9, 

Х7 

 

- 

Х5, 

Х19, 

а3, 

Х18 

Х9 Х15, Х12 
а3, a2,  

а1, а4 

Х9, 

Х10, 

Х7 

- 

ІІ  

дослідна 

Х17 - - b - - а1 - - а4 - - Х4 - - 

5 - 2 5 - 2 5 - 2 5 - 2 5 - 2 

b, 

Х4, 

а1, а4 

- Х2, Х14 

Х17, 

Х4, 

а1, а4 

- 
Х2, 

Х14 

а4, Х17, 

b, Х4 
- Х2, Х1 

а1, 

Х17,  

b, Х4 

- Х2, Х1 
Х17,b, 

а1, а4 
- Х14, Х2 

ІІІ  

дослідна 

a2 - - - - Х16 - Х7 - - Х8 - - - Х3 

3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 1 5 

Х18, 

а4 

Х8, 

Х7, 

Х9 

Х16, 

Х12,Х3, 

Х2, 

a2, 

Х18, 

а4 

Х8, 

Х7, 

Х9 

Х12, 

Х3 

Х18,b, 

a2, а4 
Х8 

Х2,Х16, 

Х13 

a2, 

Х18, 

а3 

Х7 
Х16,Х2, 

Х12 
а4, a2 Х9 

Х1,Х16, 

Х15, Х12 
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Слід зазначити, що при захворюванні на цукровий діабет в біохімії крові 

важливе місце займає ліпідний профіль. З’ясувалось між тим, що і у здорових 

щурів ця група показників за ознакою кількості і щільності кореляційних зв’язків 

між дослідженими 24 показниками крові посіла високі сходинки в ранговій 

таблиці. Ліпідний профіль крові в рейтинговій групі показників представлений  

вмістом холестерину ЛПНЩ (Х18) і ЛПДНЩ (Х19), вмістом тригліцеридів (Х5), а 

також відносними показниками – маркерами: частками вмісту в загальному 

холестерині холестерину ЛПНЩ (a2), холестерину ЛПДНЩ (a3), холестерину 

ЛПВЩ (a1), сумарного вмісту холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ (a4) та 

холестериновим коефіцієнтом атерогенності (X17), який визначається 

співвідношенням (ЛПНЩ + ЛПДНЩ) : ЛПВЩ. Відомо, що саме холестерин 

ЛПНЩ відноситься до самих атерогенних фракцій ліпідів крові, а тригліцериди 

– нейтральні жири, що знаходяться в плазмі крові, також є важливим 

показником ліпідного обміну. 

З 8-ми досліджених показників, що характеризують вуглеводний, 

білковий, мінеральний і водно-сольовий обмінні процеси в організмі здорових 

щурів, до рейтингової групи увійшли три показника: креатинін (Х2) – кінцевий 

продукт обміну білків, який залежить від вмісту білка і від інтенсивності його 

обміну, вміст магнію (Х14) та фосфору (Х15) – кофактори в мінеральному обміні. 

Так, магній приймає участь в якості кофактора в ряді важливіших 

ферментативних процесах, у тому числі цукрового обміну, а фосфор входить до 

складу нуклеїнових кислот.  

Провідна роль серед найбільш рейтингових показників належить саме 

креатиніну, який посів найвищу сходинку завдяки чотирьом кореляційним 

зв’язкам з показниками ліпідного профілю, а саме з a2 (r = - 0,949), з Х18 (r = - 

0,900), з a3 (r = 0,894), з  Х19  (r = 0,807)  і з Х5 (r = 0,806), та двом кореляціям з 

показниками, що характеризують мінеральний обмін, – з вмістом магнію (r = 

0,857) і фосфору (r = 0,823) (табл. 3.41). 

Ферментний профіль в рейтинговій групі показників представлений лише 

фосфатазою лужною (Х8), завдяки трьом щільним її кореляційним зв’язкам: з  
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холестериновим коефіцієнтом атерогенності (r = 0,907), з часткою вмісту 

холестерину ЛПВЩ в загальному холестерині (r = - 0,900) та часткою 

сумарного вмісту холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ в загальному холестерині (r = 

0,900). 

Рівень узгодженості між 12 рейтинговими показниками, що посіли перші 

п’ять верхніх сходинок в ранговій таблиці для контрольної групи щурів, склав  

W = 24,2 % і перевищив аналогічний параметр для повної сукупності 

показників з табл. 3.41 у 2,5 рази.  

За умов алоксаніндукованого цукрового діабету (І дослідна група щурів) 

до рейтингової групи показників, що посіли п’ять найвищих сходинок в табл. 

3.42, увійшли 13 показників (54,2 % від загальної кількості), рівень 

узгодженості між якими склав W = 37,2 %, тобто в 2,1 рази вищий за 

відповідний параметр для всієї сукупності показників рангової таблиці 3.42. 

 Структура рейтингової групи (табл. 3.45) представлена на 61,5 % 

показниками ліпідного профілю (8 показників), на 23,1% ферментного профілю 

(3 показника) і на 15,4 % обмінного профілю (2 показника). До ліпідного 

профілю увійшли ті самі показники, що і в контрольній групі щурів. Кількісно 

поповнився ферментний профіль, до складу якого попали альфа-амілаза (Х7), 

аланінамінотрансфераза (Х9) і аспартатамінотрансфераза (Х10), та послабився 

обмінний профіль, який представили два показника: вміст заліза (Х12) і вміст 

фосфору (Х15). 

Отже відмінності в складі найбільш рейтингових показників І дослідної і 

контрольної груп щурів (табл. 3.45) відбулись за рахунок ферментного профілю 

– замість фосфатази лужної до них увійшли альфа-амілаза, 

аланінамінотрансфераза і аспартатамінотрансфераза, та обмінного профілю – 

замість креатиніну і магнію увійшло залізо, яке вважається життєво важливим 

мікроелементом. Причому ферментний профіль показників виявився 

структурованою ланкою з потужною внутрішньою інтеграцією, про що 

свідчать дуже тісні кореляційні зв’язки між ними: r(Х9; Х10 ) = 0,981 при p = 

0,003; r(Х9; Х7 ) = - 0,961 при p = 0,009 та r(Х10; Х7 ) = - 0,950 при p = 0,013. Крім 
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того, в ранговій таблиці ключові позиції зайняли аланінамінотрансфераза (Х9), 

яка посіла найвищу сходинку, і аспартатамінотрансфераза (Х10), що вийшла на 

третє місце, пропустивши вперед показник з ліпідного профілю (a3  – частка 

вмісту холестерину ЛПДНЩ у загальному холестерині). Слід зазначити також, 

що у ферментного профілю показників виявилося 14 статистично значущих на 

рівні p ≤ 0,10 кореляційних зв’язків з показниками ліпідного профілю, сім з 

яких відносяться до тісних або дуже тісних (табл. 3.42). Це насамперед зв'язок 

вмісту холестерину ЛПНЩ (Х18) та частки вмісту холестерину ЛПДНЩ у 

загальному холестерині (a3) з показниками ферментного профілю: r(Х18; Х9) = 

0,990 при p = 0,001; r(Х18; Х10) = 0,967 при p = 0,007; r(Х18; Х7) = - 0,934 при p = 

0,020; r(a3; Х9) = - 0,940 при p = 0,017; r(a3; Х10) = - 0,905 при p = 0,035; r(a3; Х7) 

= 0,847 при p = 0,070. 

В межах визначеної групи рейтингових показників для крові щурів І 

дослідної групи два показника обмінного профілю – вміст заліза (Х12) і вміст 

фосфору (Х15) – проявили лише два кореляційних зв’язки з показником 

ліпідного профілю, з часткою вмісту холестерину ЛПНЩ у загальному 

холестерині (a2): r(Х15;a2) = - 0,927 при p = 0,024 і r(Х12;a2) = - 0,875 при p = 

0,052. 

Застосування гліцину до щурів з алоксаніндукованим цукровим діабетом 

(ІІ дослідна група) суттєво позначилось на складі рейтингової групи 

показників, що посіли перші п’ять сходинок в ранговій таблиці (табл. 3.43), до 

якої увійшли 8 показників (33,3 % від загальної кількості досліджених 

показників): 5 з ліпідного профілю (Х17, b, Х4, a1, a4) і 3 з обмінного профілю 

(Х2, Х14, Х1) (табл. 3.45). Рівень узгодженості між рейтинговими показниками 

склав W = 71,4 %, що в 5,3 рази вище за відповідний параметр для всієї 

сукупності показників рангової таблиці 3.43 та вище в 2,95 і в 1,92 разів 

порівняно з контрольною і І дослідною групами щурів. П’ять лідерських 

позицій в ранговій таблиці зайняли показники ліпідного профілю, а першу 

сходинку в ній посів холестериновий коефіцієнт атерогенності (Х17). Між цими 

показниками виявлена тісна внутрішня інтеграція через наявність 6 позитивних 
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і 4 від’ємних кореляційних зв’язків, та зовнішня інтеграція з групою 

показників, що характеризують білковий і мінеральний обміни, завдяки 

наявності 5 позитивних і 4 від’ємних кореляцій, а саме з вмістом сечовини (Х1), 

креатиніну (Х2) і магнію (Х14) (табл. 3.43).  

Отже за дії гліцину відбулись позитивні структурні зміни в рейтинговій 

групі показників, які позначились на поновленні лідерських позицій показників 

ліпідного профілю та посиленні їх внутрішніх інтеграційних зв’язків, а також 

відновленні їх кореляційних зв’язків з показниками білкового і мінерального 

обміну. 

Корекція таурином алоксаніндукованого цукрового діабету щурів (ІІІ 

дослідна група) також призвела до перебудови рейтингової групи показників, 

що посіли найвищі п’ять сходинок в ранговій таблиці (табл. 3.44). До її складу 

увійшло 15 показників (62,5 % від повної сукупності досліджених показників): 

5 з ліпідного профілю (Х18, a2,  a3, a4, b), 7 з обмінного профілю (Х1,  Х2, Х3, Х12, 

Х13,  Х15, Х16) та 3 з ферментного профілю крові (Х7,  Х8, Х9). Рівень узгодженості 

між цими рейтинговими показниками склав W = 30,5 %, що в 1,8 разів вище за 

відповідний параметр для всієї сукупності показників рангової таблиці 3.44. 

Найвищий ранг за кількістю кореляційних зв’язків належить показнику a2 

з ліпідного профілю крові, що характеризує долю вмісту ЛПНЩ в загальному 

холестерині, рівень інтегрованості якого з іншими показниками склав 39,1 % 

завдяки 9 статистично достовірним тісним кореляційним зв’язкам, 4 з яких 

відображають кореляцію з показниками обмінного профілю (Х16 – вміст 

глюкози, Х12 – заліза, Х3 – сечової кислоти і Х2 - креатиніну), 3 – з показниками 

ферментного профілю (Х8 – фосфатаза лужна, Х7 – альфа-амілаза і Х9 – аланін-

амінотрансфераза) та 2 – з показниками ліпідного профілю (Х18 – вміст 

холестерину ЛПНЩ та a4 – частка сумарного вмісту холестерину ЛПНЩ і 

ЛПДНЩ в загальному холестерині).  

Внутрішня інтеграція рейтингової групи показників обмінного профілю 

реалізується через 3 позитивних кореляційних зв’язка: r(Х16, Х3) = 0,930; r (Х3, 

Х12) = 0,990; r(Х3, Х15) = 0,920 та 2 від’ємних зв’язка:  r(Х16, Х12) = - 0,987 і  r(Х3, 
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Х12) = - 0,900. Зовнішня інтеграція цієї групи показників з рейтинговими 

показниками ліпідного профілю здійснюється через 10 зв’язків, з яких 8 

характеризують обернені кореляції: r(Х16, a2) = - 0,999; r(Х16, Х18) = - 0,943; r(Х16, 

a4) = - 0,920; r(Х3, a4) = - 0,996; r(Х3, a2) = - 0,914; r(Х2, Х18) = - 0,970; r(Х2, a2) = - 

0,900; r(Х1, a4) = - 0,996 та 2 зв’язки – прямі потужні кореляції: r(Х12, a2) = 0,990 

і r(Х13, b) = 0,982.  

Три рейтингові показники ферментного профілю крові внутрішньо слабо 

інтегровані, завдяки наявності лише одного від’ємного кореляційного зв'язку 

r(Х7, Х8) = - 0,931, проте вони мають однаково потужну зовнішню інтеграцію з 

рейтинговими показниками ліпідного (5 позитивних і 4 від’ємні кореляції) та 

обмінного профілів (6 позитивних і 3 від’ємних кореляційних зв’язків) (табл. 

3.44, табл. 3.45). Так, альфа-амілаза знаходиться в тісній кореляції з 4 

рейтинговими показниками ліпідного профілю: r(Х7, Х18) = 0,997; r(Х7, b) = 

0,954; r(Х7, a2) = 0,923; r(Х7, a4) = 0,897 та з 3 рейтинговими показниками 

обмінного профілю: r(Х7, Х2) = - 0,952; r(Х7, Х16) = - 0,929; r(Х7, Х13) = 0,902. 

Фосфатаза лужна має три кореляційних зв’язка з рейтинговими показниками 

ліпідного профілю: r(Х8, a2) = - 0,979; r(Х8, Х18) = - 0,955; r(Х8, a3) = 0,927 та три 

кореляції з показниками обмінного профілю: r(Х8, Х16) = 0,971; r(Х8, Х2) = 0,961; 

r(Х8, Х12) = - 0,955. Аланінамінотрансфераза має дві обернені кореляції з 

рейтинговими показниками ліпідного профілю: r(Х9, a2) = - 0,896; r(Х8, a4) = - 

0,986 та три прямі кореляції з рейтинговими показниками обмінного профілю: 

r(Х9, Х1) = 0,982;  r(Х9, Х15) = 0,948; r(Х9, Х16) = 0,913. 

Отже, корегуюча дія таурину (ІІІ дослідна група) на організм щурів за 

умов алоксаніндукованого діабету позначилась на позитивних змінах в 

структурі і щільності кореляційних зв’язків між рейтинговими показниками 

крові, що посіли верхні п’ять сходинок в ранговій таблиці, посиливши 

внутрішню і зовнішню інтеграцію показників обмінного профілю порівняно з ІІ 

дослідною групою щурів, вражених цукровим діабетом. При цьому відбулося 

відтворення лідерської позиції показника ліпідного профілю a2 (частка вмісту 

холестерину ЛПНЩ в загальному холестерині), який займав другу верхню 
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сходинку в рейтинговій таблиці для щурів контрольної групи. Рейтингові 

показники ферментного профілю зберегли потужні кореляційні зв’язки з 

показниками ліпідного і обмінного профілів, що засвідчило збалансованість 

взаємодії всіх показників крові. 

3.5.5 Аналіз кластерів з загальної сукупності біохімічних показників крові. 

На підставі аналізу результатів ранжирування біохімічних показників крові 

щурів (табл. 3.41 – 3.44) проведена ієрархічна їх кластеризація за ознакою 

кількості та щільності парних кореляційних зв’язків між ними, в наслідок чого 

отримані концептуально корисні групи (кластери) (рис. 3.34 – 3.37). Основним 

завданням проведеного кластерного аналізу було порівняння механізмів 

корегуючої дії гліцину і таурину [22, 28].   

Для контрольної групи щурів з загального комплексу біохімічних показників 

(k = 24, табл. 3.41) за наявністю статистично достовірних парних кореляційних 

зв’язків між ними (на граничному рівні їх значущості p ≤ 0,10) утворилося три 

кластера (рис. 3.34), до складу якого не увійшли лише три показника: вміст 

сечовини (Х1), альфа-амілаза (Х7) і вміст заліза (Х12) у крові щурів.  

Базовий кластер з n = 13 показників об’єднав ліпідний і обмінний профілі 

(по п’ять показників) та ферментний профіль (три показника) в упорядковану 

специфічну структуру з концептуально важливими і корисними, на нашу 

думку, властивостями. Ключовою особливістю структури даного кластера (рис. 

3.34, (а)) є наявність щільного угрупування з 8 показників (ядро кластера) та 

довгий ланцюг з 5 показників («хвіст» кластера), який приєднується до ядра 

через парний позитивний кореляційний зв'язок між Х3 і Х15.  

В центрі ядра виявився показник Х2 (креатинін) з обмінного профілю, який 

відображає вміст білка та інтенсивність його обміну. До складу ядра увійшли 

п’ять показників ліпідного профілю, кожний з яких знаходиться в кореляційних 

зв’язках з креатиніном: три позитивних зв’язка у Х2 з холестерином ЛПДНЩ 

(Х19), з часткою холестерину ЛПДНЩ в загальному холестерині (a3) і з 

тригліцеридами (Х5) та два від’ємних зв’язка з вмістом холестерину ЛПНЩ 

(Х18) і часткою вмісту холестерину ЛПНЩ в загальному холестерині (a2), а 
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також ще два показника обмінного профілю: вміст магнію (Х14) і фосфору (Х15), 

які мають прямі кореляції з Х2 (табл. 3.41). Ланцюговий «хвіст» базового 

кластера утворили послідовно розташовані чотири показника з позитивними 

кореляціями між собою: «сечова кислота (Х3) ↔ аланінамінотрансфераза (Х9) ↔ 

аспартатамінотрансфераза (Х10) ↔ лактатдегідрогеназа (Х11)» та кальцій (Х13) з 

від’ємною кореляцією з попереднім показником Х11. Ферментна група 

показників компактно розмістилась в середині «хвостової» частини кластера. 

 

Рис. 3.34. Кластери з біохімічних показників крові щурів контрольної групи: 

(а) – базовий кластер (n = 13); (б) і (в) – малі кластерні групи  

(з n = 4 в кожній групі); (г) –  відокремлені показники (n = 3).  
Примітка. На рис. 3.34 – рис. 3.37  суцільними лініями позначені позитивні кореляційні 

зв’язки, пунктиром – від’ємні зв’язки  (одна лінія – для значущості зв’язків на рівні p ≤ 0,10; 

подвійна лінія – для p ≤ 0,05; три лінії – для p ≤ 0,01). 

Два малих кластера (рис. 3.34, (б) і (в)) утворені чотирма показниками, три 

з яких належать до ліпідного профілю. В цьому проявляється спільність 

структурної будови цих кластерів. Проте вони суттєво відрізняються між собою 
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четвертим елементом та кількістю і щільністю кореляційних зв’язків, завдяки 

яким утворились ці кластери. Так, до першого малого кластеру увійшов важливий, 

з огляду на патогенез цукрового діабету, показник обмінного профілю – вміст 

глюкози (Х16), який має тісну від’ємну кореляцію з сумарним вмістом 

холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ (b): r(Х16, b) = - 0,977 та помірну від’ємну 

кореляцію з загальним холестерином (Х16, Х4): r(Х16, Х4) = - 0,832 (табл. 3.5.10). 

Два позитивних кореляційних зв’язка виявилися у загального холестерину (Х4): 

тісний з вмістом холестерину ЛПВЩ (Х6) та помірний з сумарним вмістом 

холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ (b). До другого ж малого кластеру увійшов 

показник ферментного профілю – фосфатаза лужна (Х8), який проявив два 

тісних позитивних кореляційних зв’язка з холестериновим коефіцієнтом 

атерогенності (Х17) та часткою сумарного вмісту холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ 

в загальному холестерині (a4) і один тісний від’ємний зв'язок з часткою вмісту 

холестерину ЛПВЩ в загальному холестерині (a1). Між показниками ліпідного 

профілю, що увійшли до складу другого малого кластеру, виявлена потужна 

внутрішня інтеграція завдяки дуже сильній позитивній кореляції між 

показником Х17 і показником a4 та дуже сильними від’ємними кореляціями 

показника a1 з показниками a4 і Х17. 

Таким чином, з сукупності досліджених 24 показників крові щурів 

контрольної групи отримано упорядковані три кластерні групи, до складу яких 

увійшли 100 % показників з ліпідного профілю, 80 % показників з ферментного 

профілю (не увійшла альфа-амілаза (Х7)) та 75 % показників з обмінного 

профілю (не увійшли сечовина (Х1) і залізо (Х12)). Отже, альфа-амілаза, 

сечовина і залізо за обраною ознакою ієрархічної кластеризації виявилися 

специфічними показниками, які не корелюють як між собою, так і з рештою 

показників дослідженого комплексу. В цьому полягає особливість їхньої участі 

в складних біохімічних і регуляторних функціях. 

Зазначені особливості структури кластера біохімічних показників крові 

щурів контрольної групи, виявлені за результатами проведеного багатовимірного 

статистичного аналізу, слугують підставою для гіпотези про можливість 
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існування стабільних (або метастабільних) комплексів показників, об’єднання 

яких в ієрархічні кластери, забезпечує на різних рівнях організації організму 

(клітинний, тканинний, органний) різноманітні біохімічні та регуляторні функції. 

Дослідження впливу алоксаніндукованого діабету щурів (І дослідна група) 

на структуру кореляційних зв’язків між показниками їх крові дозволили, за 

результатами ранжирування цих показників (табл. 3.42), визначити один 

впорядкований кластер (n = 21) і відокремлену групу з трьох вільних 

показників (рис. 3.35). Укрупнення на 61,5 % даного кластеру порівняно з 

базовим кластером для контрольної групи щурів (рис. 3.34) відбулось за рахунок 

приєднання першого малого кластеру (Х16, Х4, Х6, b) внаслідок утворення 

від’ємного кореляційного зв’язку між глюкозою (Х16) і альфа-амілазою (Х7) та за 

рахунок залучення трьох показників ліпідної фракції другого малого кластеру 

(Х17, a1, a4) і одного вільного показника з обмінного профілю (Х1).  

 

Рис. 3.35. Кластеризація показників крові щурів I дослідної групи: 

(а) – базовий кластер (n = 21); (б) – відокремлені показники (n = 3). 
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В базовому кластері (n = 21) виявлені три скупчення показників, відмінних 

за складом та кількістю і щільністю кореляційних зв’язків між їхніми 

структурними елементами. Перше скупчення посідає центральне  місце в даному 

кластері і включає 8 показників, 5 з яких  належить до ліпідного профілю (Х17; 

Х18; а1; а3; а4), а 3 – до ферментного профілю (Х7; Х9; Х10). Це скупчення 

характеризується потужно розвинутою і внутрішньо інтегрованою структурою, 

ядро якого утворили два показника: з ферментного профілю – 

аланінамінотрансфераза (Х9) та з ліпідного профілю – частка холестерину 

ЛПДНЩ в загальному холестерині (a3), між якими існує тісна від’ємна кореляція 

(r = – 0,940, табл. 3.42). Два інших скупчення утворили показники ліпідного і 

обмінного профілів: (Х4, Х6, b) і (Х1, Х2, Х3, Х16) та (Х4, Х6, b Х5, Х19) і (Х12, Х13, 

Х15) відповідно, які також характеризуються потужною внутрішньою 

інтеграцією. У відокремлену групу вільних показників, що не мають жодного 

кореляційного зв’язку, попали два показника ферментного профілю – 

фосфатаза лужна (Х8) і лактатдегідрогеназа (Х11) та представник обмінного 

профілю – магній (Х14).  

Отже, в порівнянні з базовим кластером показників для контрольної групи 

щурів алоксаніндукований діабет (І дослідна група) позначився на його 

укрупненні і зміні складу та структурної перебудови. До його складу потрапили 

саме ті три показники (альфа-амілаза, сечовина і залізо), які займали відносно 

кластера для контрольної групи щурів відокремлені положення. Місцями для 

них поступилися фосфатаза лужна, лактатдегідрогеназа і магній. 

Подальші дослідження мали метою з’ясування впливу гліцину і таурину, 

котрі були застосовані для корекції метаболічних процесів при діабеті, на зміну 

ієрархічної кластеризації показників крові щурів відповідно ІІ і ІІІ дослідних груп. 

Встановлено, що за результатами ранжирування 24 досліджених показників 

крові щурів з алоксаніндукованим діабетом, яким вводився гліцин (ІІ дослідна 

група), отримано впорядковані чотири кластери (рис. 3.36), до складу яких 

увійшли всі 24 показника. Перший (базовий) кластер (n = 10) (рис. 3.36, (а)) 

утворений шістьма показниками з ліпідного профілю (Х17, Х4, Х6, а1, а4, b), 
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трьома показниками з обмінного профілю (Х1, Х2, Х4) і показником з 

ферментного профілю (Х7). Ядром даного кластера є скупчення з шести 

показників (Х17, Х4, Х2, а1, а4, b), кожний з яких має по шість кореляційних 

зв’язків. 

 Другий кластер (n = 8) (рис. 3.36, (б)) утворений чотирма показниками з 

обмінного профілю (Х3, Х12, Х15, Х16), трьома показниками з ферментного 

профілю (Х8, Х9, Х10) і одного показника з ліпідного профілю (а3). Ядром цього 

кластера можна вважати залізо (Х12) - показник обмінного профілю, що має 

один дуже тісний позитивний кореляційний зв'язок з а3 та два тісних зв’язка з 

Х3 (пряма кореляція) і Х8 (обернена кореляція). 

 

Рис. 3.36. Кластери з біохімічних показників крові щурів IІ дослідної групи: 

(а) – І базовий кластер (n = 10); (б) – ІІ базовий кластер (n = 8); 

(в) –  мала кластерна група (n = 4); (г) – додатковий кластер (n = 2)    
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Третій кластер (n = 4) (рис. 3.36, (в)) утворений ланцюгом з двох 

показників ліпідного профілю (а2, Х18) і по одному показнику з обмінного (Х13) 

та ферментного (Х11) профілів. Четвертий кластер (n = 2) (рис. 3.36, (г)) 

утворений двома показниками ліпідного профілю (Х5, Х19). Отже, застосування 

гліцину не призвело до об’єднання всього комплексу з 24 показників (табл. 

3.43) в єдиний ієрархічний кластер, а спричинило утворення з них чотирьох 

кластерів з не рівноцінним в кількісному вимірі їх структурних елементів. 

Даний факт породжує багато питань щодо причин їх виникнення та оцінки 

ефективності такої структуризації показників. За умов застосування таурину (ІІІ 

дослідна група) з 24 досліджених показників за результатами їх ранжирування 

(табл. 3.44) визначився базовий кластер з 22 показників (рис. 3.37 (а)).  

 
Рис. 3.37. Кластери з біохімічних показників крові щурів IІІ дослідної групи: 

(а) – базовий кластер (n = 22); (б) і (в) – малі групи (n = 2 у кожній групі) 
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До його складу увійшли 72,7 % показників з ліпідного профілю (не увійшли 

тригліцериди (Х5) і холестерин ЛПДНЩ (Х19) та частка холестерину ЛПВЩ в 

загальному холестерині (а1), 80 % показників з ферментного профілю (не 

увійшла лактатдегідрогеназа (Х11) та 100 % показників з обмінного профілю.  

За внутрішньою будовою даний кластер виділяється потужною 

внутрішньою інтеграцією показників. Ядро базового кластера склали три 

показника: з ліпідного профілю – співвідношення холестерину ЛПНЩ до 

загального холестерину (а2), з ферментного профілю – альфа-амілаза (Х7) та з 

обмінного профілю – глюкоза (Х16).  

Поряд з базовим кластером утворилося дві спарені групи показників з 

дуже тісною позитивною кореляцією: тригліцериди (Х5) і вміст холестерину 

ЛПДНЩ (Х19) (рис. 3.37 (б)) та частку вмісту холестерину ЛПВЩ в загальному 

холестерині (а1) і лактатдегідрогеназа (Х11) (рис. 3.37 (в)). 

Отже, застосування таурину до алоксандіабетних щурів (ІІІ дослідна 

група) сприяло інтегрованості 22 біохімічних показників крові в єдиний кластер 

з потужно розгалуженою структурою тісних кореляційних зв’язків між ними. З 

загальної кількості показників, що утворили цей кластер, майже 36,4 % з них 

належать до ліпідного профілю, 36,4 % – до обмінного профілю і 18,2 % – до 

ферментного профілю. 

Таким чином, як за рівнем значень досліджених показників, так і за 

характером їхньої взаємодії амінокислоти таурин і гліцин проявляють 

специфічний вплив. Тому доцільність їх окремого чи комплексного 

застосування при діабеті повинна визначатися індивідуально з урахуванням 

специфічності перебігу захворювання. Підтвердженням такого висновку слугує 

порівняльний аналіз чутливості біохімічних показників крові щурів за умов 

алоксаніндукованого цукрового діабету та при застосуванні гліцину і таурину 

як корегуючих чинників (табл. 3.46). 
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Таблиця 3.46 

Відносні зміни в біохімії крові щурів за умов алоксаніндукованого діабету під впливом екзогенного гліцину і  

таурину порівняно з контролем і першою дослідною групою 

№ 

п/п 

Показники 
І дослідна група, 

 алоксан 

ІІ дослідна група,  

алоксан + гліцин 

ІІІ дослідна група,  

алоксан + таурин 

Найменування Позн. Позн. δ1, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % R Позн. δ1, % Позн. δ2, % 

1 Сечовина Х1 Х16 429,4 1 Х8 88,4 Х16 -72,1 1 Х18 218,6 Х16 -71,5 

2 Креатинін Х2 Х18 119,8 2 Х11 81,4 Х18 -62,2 2 a2 135,0 Х18 45,0 

3 Сечова кислота Х3 Х9 116,3 3 Х16 47,9 a2 -58,4 3 Х9 103,9 a2 24,5 

4 Холестерин загальний Х4 a2 88,7 4 Х1 39,4 Х7 42,4 4 Х16 50,8 Х8 -22,1 

5 Тригліцериди Х5 Х8 81,5 5 Х9 38,6 Х9 -35,9 5 Х1 43,3 b 20,5 

6 Холестерин ЛПВЩ  Х6 Х1 63,3 6 Х3 35,8 a3 29,2 6 Х8 41,4 Х7 20,1 

7 Альфа-амілаза Х7 Х3 41,5 7 a2 - 21,4 Х11 28,6 7 Х6 41,0 Х3 -18,9 

8 Фосфатаза лужна  Х8 Х11 41,0 8 Х14 - 20,5 Х2 -24,9 8 Х4 40,1 Х4 18,6 

9 Аланінамінотрансфераза  Х9 Х2 40,4 9 Х10 18,7 Х19 20,6 9 b 39,0 Х2 -18,1 

10 Аспартатамінотрансфераза  Х10 Х10 36,4 10 Х18 -16,9 Х12 19,2 10 a3 -38,0 Х6 17,0 

11 Лактатдегідрогеназа  Х11 Х7 - 32,1 11 Х6 16,6 Х14 -18,6 11 Х10 35,3 a3 -15,8 

12 Залізо Х12 a3 - 26,3 12 Х17 -15,4 Х15 16,2 12 Х15 -28,7 Х11 -13,8 

13 Кальцій Х13 Х15 - 22,6 13 Х5 14,6 Х17 -15,8 13 Х11 21,5 Х1 -12,3 

14 Магній Х14 Х6 20,6 14 Х15 -10,1 b -14,8 14 Х5 18,9 Х15 -7,8 

15 Фосфор  Х15 Х12 - 19,2 15 a4 - 8,4 Х1 -14,6 15 Х7 -18,5 Х5 6,6 

16 Глюкоза Х16 Х4 18,1 16 Х4 7,8 Х10 -12,9 16 Х12 -16,3 Х9 -5,7 

17 Холестериновий коефіцієнт атерогенності Х17 b 15,4 17 a1 7,8 Х4 -8,7 17 Х2 15,0 Х14 -4,2 

18 Холестерин ЛПНЩ  Х18 Х19 - 14,8 18 Х2 5,5 a4 -7,2 18 Х3 14,7 Х12 3,5 

19 Холестерин ЛПДНЩ  Х19 Х5 11,6 19 a3 - 4,8 a1 6,4 19 Х19 -12,8 Х19 2,4 

20 
Частка  вмісту холестерину ЛПВЩ в загальному 

холестерині            
a1 Х13 - 5,5 20 Х12 - 3,6 Х13 4,2 20 Х14 -6,4 Х17 -1,9 

21 
Частка  вмісту холестерину ЛПНЩ в загальному 

холестерину            
a2 Х14 - 2,3 21 Х7 - 3,3 Х3 -4,0 21 Х13 -4,9 a4 0,9 

22 
Частка  вмісту холестерину ЛПДНЩ в 

загальному холестерину            
a3 a4 - 1,4 22 Х19 2,7 Х8 3,8 22 Х17 -1,5 Х10 -0,8 

23 
Частка  сумарного вмісту холестерину ЛПНЩ і 

ЛПДНЩ в загальному холестерину            
a4 a1 1,3 23 b - 1,7 Х6 -3,3 23 a4 -0,5 a1 -0,8 

24 Сумарний вміст холестерину ЛПНЩ і ЛПДНЩ b Х17 0,4 24 Х13 - 1,5 Х5 2,6 24 a1 0,4 Х13 0,6 

Примітка. δ1 – відносні зміни показників порівняно з контролем; δ2 – відносні зміни показників порівняно з І дослідною групою; R - рейтинг 

показників за відносними змінами їх значень порівняно з контролем або з І дослідною групою. 
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РОЗДІЛ 4 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Результати досліджень впливу таурину на зовнішньосекреторну функцію 

печінки інтактних щурів у першій серії дослідів свідчать, що за однакової 

швидкості секреції жовчі в контрольній і дослідних групах щурів існують 

суттєві відмінності її жовчнокислотного складу залежно від режиму 

навантаження таурином. У цих щурів спостерігалось посилення секреції 

печінкою із жовчю таурокон’югатів жовчних кислот порівняно з контролем. 

Рівень секреції таурохолевої кислоти збільшувався майже однаково, на 53,3–

53,8 % (p≤  0,001) як при одноразовому, так і при трьохразовому введенні 

таурину. Ефективність біосинтезу тауродигідроксихоланових кислот у печінці 

піддослідних щурів суттєво відрізнялась за різних режимів навантаження 

таурином. За одноразового введення таурину рівень секреції суміші 

таурохенодезоксихолевої і тауродезоксихолевої кислот зростав лише на 37,9 % 

(p≤ 0,001), а в разі трьохразового курсового ведення – на 57,3 % (p≤ 0,001). 

Рівень секреції глікохолевої та суміші глікохенодезоксихолевої і 

глікодезоксихолевої кислот за одноразового введення таурину порівняно з 

контролем достовірно не змінювався. Водночас трикратне введення таурину 

піддослідним щурам знижувало ефективність роботи поліферментних систем у 

гепатоцитах, що забезпечують кон’югацію ЖК з гліцином. Про це свідчило 

зниження на 62,6 % (p≤ 0,001) вмісту глікохолевої і на 61,4 % (p≤ 0,001)  суміші 

глікохенодезоксихолевої і глікодезоксихолевої кислот у жовчі піддослідних 

щурів. Вільні ЖК, такі як холева, хенодезоксихолева та дезоксихолева, за умов 

курсового введення таурину визначались у незначних кількостях. Це в певній 

мірі може бути наслідком підвищеного їх використання в процесах кон’югації з 

таурином. 

Аналіз змін коефіцієнтів кон’югації та гідроксилювання ЖК при 

навантаженні організму щурів таурином вказує на суттєві перебудови процесів 

жовчоутворення в печінці тварин. Значна інтенсифікація роботи 
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поліферментних систем, які забезпечують кон’югацію ЖК з таурином, певною 

мірою гальмувала кон’югацію цих кислот з гліцином, що наочно виявилося при 

триразовому введенні тваринам цього препарату. Отже, навантаження 

організму щурів таурином зумовило суттєві зміни співвідношення гліко- і 

тауропохідних ЖК та, частково, коефіцієнта гідроксилювання, що є наслідком 

змін в інших ланках метаболізму. 

Дослідження ліпідного складу жовчі свідчать, що за одноразового 

введення таурину щурам дослідної групи у її складі достовірно збільшується 

вміст фосфоліпідів, вільного холестерину та його ефірів (відповідно на 27,4 % 

(p≤0,01), 39,6 % (p≤ 0,001) і 32,1% (p≤ 0,001)  порівняно з контролем). 

Водночас, встановлено зменшення вмісту вільних жирних кислот на 18,5 % (p≤ 

0,05) і тригліцеридів – на 15,6 % (p≤ 0,05) порівняно з контролем. За 

трьохразового введення таурину ще більше зростає вміст фосфоліпідів (на 38,1 

% (p≤ 0,001)), але вільний холестерин збільшується тільки на 14,2 % (p≤ 0,1), а 

вміст ефірів холестеролу при цьому навіть зменшується. Зміни вмісту вільних 

жирних кислот, тригліцеридів та ефірів холестерину в жовчі щурів за 

трьохразового навантаження таурином залишаються на рівні одноразового. 

За результатами другої серії дослідів при навантаженні організму щурів 

гліцином середній вміст ЖК впродовж трьохгодинного експерименту 

збільшився відносно контролю на 18,9 % (p≤0,01) у щурів, які отримували 

гліцин в дозі 4,9 мг на 100 г маси тіла і на 11,1 % (p≤ 0,05) для щурів, які 

отримували гліцин в дозі 9,6 мг.  

Причому, якщо в жовчі контрольної групи щурів впродовж 

трьохгодинного експерименту спостерігалось поступове зниження як вільних, 

так і кон’югованих ЖК, то в жовчі щурів обох дослідних груп відбувалось 

поступове зменшення вмісту тільки кон’югованих кислот. Втім порівняння 

жовчнокислотного складу жовчі щурів дослідних груп свідчить, що 

максимальна кон’югація ЖК з таурином і гліцином спостерігається у щурів, що 

отримували гліцин в дозі 4,9 мг на 100 г маси тіла. 

Аналіз ліпідного складу жовчі за дії гліцину свідчить, що для тварин 
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контрольної групи та тварин, що отримували гліцин в дозі 4,9 мг на 100 г маси 

тіла тільки за вмістом ефірів холестерину існують достовірні відмінності (на 9,9 

%, p≤ 0,05), всі інші фракції ліпідів за їх усередненим рівнем не відрізнялись. У 

щурів ІІ дослідної групи відбулися достовірні зміни всіх досліджених 

показників ліпідного обміну: для тригліцеридів і жирних кислот це зменшення 

вмісту на 9-12 % (p≤ 0,05 і p≤ 0,01 відповідно), для всіх інших фракцій – 

збільшення на 12,6-30,6 % (p≤ 0,001) порівняно з контрольною групою. 

Отже, гліцин в дозі 4,9 мг на 100 г маси тіла більш вагомо сприяв 

посиленню у печінці здорових щурів процесів кон’югації жовчних кислот не 

лише з цією амінокислотою, а й з таурином, що супроводжувалося значним 

зростанням коефіцієнта кон’югації ЖК. 

У третій серії дослідів за умов  моделювання алоксанового діабету на 9-ий 

день після введення алоксану рівень глюкози в крові щурів досяг максимальних 

значень (35,8 ммоль/л (p≤0,01) порівняно з контролем 6,3 ммоль/л) і при цьому 

відмічається зниження холерезу на 25,0 - 29,0 % (p≤ 0,05) впродовж 

експерименту порівняно з контрольними показниками. Останнє 

супроводжується суттєвими різноспрямованими змінами в обміні жовчних 

кислот. Так, вміст вільних ЖК в жовчі щурів після введення алоксану на 83,0 % 

(p≤ 0,001) перевищує відповідний показник тварин контрольної групи. 

У щурів за введення алоксану концентрація холевої кислоти, кон’югованої 

як з таурином, так і з гліцином (ТХК, ГХК), нижча: відповідно ТХК на 13,5 % 

(p≤ 0,05), а ГХК на 14,2 % (p≤ 0,05). В той же час рівень вільної холевої кислоти 

в жовчі у цих щурів на 66,3 % перевищує відповідний контрольний показник. 

Інші відмінності в обміні дигідроксихоланових кислот: якщо концентрація 

хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот, кон’югованих з таурином 

(ТХДХК і ТДХК), мала слабку тенденцію до зростання, то вміст кон’югованих 

дигідроксихоланових кислот з гліцином (ГХДХК та ГДХК) зріс на 80,9 % (p≤ 

0,01) порівняно з відповідним контрольним показником.  

Вміст вільних хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот у жовчі  

щурів, навантажених алоксаном, збільшився на 131 % (p≤ 0,01). Такі зміни 
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призвели до зниження коефіцієнтів кон’югації і гідроксилювання для жовчі цих 

щурів на 46,9 % (p≤ 0,05) і на 31,1% (p≤ 0,05) відповідно порівняно з 

контролем, що є непрямим підтвердженням інтенсифікації процесів, тісно 

пов’язаних з підвищенням активності мітохондріальних ензимів. 

Характеризуючи особливості впливу гліцину і таурину на 

жовчнокислотний склад жовчі щурів з алоксаніндукованим діабетом (четверта 

серія дослідів) слід зазначити, що таурин за цих умов сприяв підвищенню 

біосинтезу та кон’югації таурохолевої кислоти: її концентрація у жовчі зросла 

на 32,8 % (p ≤ 0,05) порівняно з контролем та на 53,4 % (p ≤ 0,05) порівняно з 

хворими тваринами. Рівень кон’югатів цієї амінокислоти з 

дигідроксихолановими жовчними кислотами також збільшився відповідно на 

49,0 % (p≤ 0,01) і 37,3 % (p≤ 0,05). Крім того, спостерігалась певна стабілізація 

рівня глікохолевої кислоти у жовчі піддослідних тварин. Цікавим моментом є 

те, що концентрація кон’югатів гліцину з дигідроксихолановими кислотами в 

жовчі щурів ІІІ дослідної групи наближалась до рівня відповідного показника 

хворих щурів, що на 78,5% (p≤ 0,01) вище за контроль. Таурин сприяв 

підвищенню в жовчі концентрації фосфоліпідів на 15,9 % (p≤ 0,05)  порівняно з 

контролем і на 24,4 %   (p≤ 0,01)  порівняно з відповідним показником у щурів з 

алоксаніндукованим діабетом. При цьому зростав рівень вільного, а особливо 

етерифікованого холестерину на 13,7 % (p≤ 0,05), що в цілому з підвищеним 

рівнем жовчних кислот сприяє підвищенню колоїдостійкості жовчі у цих 

діабетичних щурів. 

 Навантаження щурів з алоксаніндукованим діабетом оптимальною дозою 

гліцину призвело до суттєвого зниження в жовчі не тільки кон’югатів жовчних 

кислот з цією амінокислотою, а й  таурину, особливо з холевою кислотою. Це 

може вказувати на значне гальмування інших метаболічних процесів у 

тканинах печінки хворих тварин. І дійсно, така доза гліцину знижувала 

коефіцієнт кон’югації і гідроксилювання та змінювала співвідношення гліко- і 

таурокон’югованих жовчних кислот жовчі. Останнє може супроводжуватись 

порушеннями колоїдних властивостей даної біорідини. Що стосується змін 
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ліпідного складу жовчі даних щурів за дії гліцину, то концентрація 

фосфоліпідів знижувалась на 10,4 % (p≤ 0,05), холестерину – на 7,6 % (p≤ 0,05), 

тригліцеридів  – на 8,3 % (p≤ 0,05). Водночас у цій жовчі  суттєво  зростав 

рівень жирних кислот (на 21,4 % p≤ 0,01), що може бути свідченням 

гальмування процесів етерифікації.  

За даними кореляційного аналізу сукупності з 15 показників ЖКС жовчі 

щурів контрольної і трьох дослідних груп та їх ранжирування за ознакою рівня 

внутрішньої інтегрованості кожного з них в межах дослідженої сукупності 

показників була проведена ієрархічна кластеризація, в результаті якої отримано 

чотири кластерних моделі ЖКС. Рівень узгодженості усіх цих 15 показників, 

які утворили даний єдиний кластер, що визначається відношенням суми 

статистично достовірних парних кореляційних зв’язків між ними до 

максимально можливої кількості зв’язків для даної k-сукупності показників 

виявився найвищим саме для контрольної групи щурів (W = 61,0 %). Отже, 

отриманий для цієї групи щурів єдиний кластер характеризує високий рівень 

збалансованості динаміки ЖК і, відповідно, жовчосекреторної функції печінки. 

На тлі діабету відбувається перебудова кластерної моделі ЖКС (W = 56,2 %), 

яка проявляється фрагментацією єдиного кластеру, виділенням з його складу 

вільних жовчних кислот (Z6, Z7, Z8) та суміші ГХДХК і ГДХК (Z5) у вигляді 

відокремленої ланки. Така перебудова є підтвердженням принципових змін у 

механізмах функціонування жовчосекреторної системи, що відбуваються у 

щурів на тлі ЦД. 

За введення гліцину щурам з ЦД відбувається залучення відокремленої 

ланки вільних кислот та суміші ГХДХК і ГДХК до єдиного кластеру, що в 

цілому є позитивним знаком. Втім, поза кластером опинились коефіцієнти 

кон’югації (Z13) і гідроксилювання (Z14) (W = 53,3 %), і це залишає питання про 

поліпшення емульгуючих властивостей жовчі під впливом гліцину відкритим. 

Застосування таурину також сприяє відновленню єдиного кластеру, поза яким 

виявився тільки один показник – співвідношення гліко- і таурокон’югованих 

ЖК (Z15) (W = 46,7 %). Така модель, ймовірно, відображує позитивний вплив 
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таурину на збалансованість ЖКС жовчі щурів з експериментальним ЦД. 

Аналіз тканин печінки на вміст компонентів аденілової системи показав 

суттєві відмінності як в кількості, так і у співвідношенні даних метаболітів в 

контрольних та піддослідних тварин. Зокрема, найсуттєвіша різниця виявилась 

у зміні концентрації АДФ, рівень якого в тканинах печінки щурів з 

алоксаніндукованим діабетом зріс на 77,8 % (р< 0,05). Одночасно в тканинах 

печінки рівень АМФ зріс значно більше – на 184,9 % (р< 0,01) порівняно з 

контролем. Слід відзначити, що при такій схемі експерименту концентрація 

АТФ в досліджуваних тканинах була невисокою, але при алоксановому 

навантаженні організму щурів вона подальше знижувалась в тканинах печінки 

на 25,7 % (р<0,05) порівняно з контрольними тваринами. Однак, зміни 

коефіцієнта співвідношення концентрації АТФ/АДФ виявилися більш 

суттєвими і в тканинах печінки він був у 2,38 рази (р<0,01) меншим, ніж в 

контролі. Розрахунки енергетичного заряду підтвердили наявність суттєвих 

змін в енергетичному обміні в досліджуваних тварин при моделюванні 

цукрового діабету за допомогою алоксану.  

З іншого боку, визначення продуктів перетворення аденілових 

нуклеотидів, включаючи сечову кислоту та неорганічний фосфор в крові та 

досліджуваних тканинах, явно вказувало на значне підсилення катаболічних 

процесів в організмі щурів. Так, концентрація сечової кислоти в крові зросла на 

155,9 % (р< 0,05), а в тканинах печінки значно більше – на 334,1 % (р< 0,01). 

Окрім цього, варто звернути особливу увагу на зміну рівня проміжних 

продуктів катаболізму аденілових нуклеотидів у досліджуваних тканинах щурів 

з алоксаніндукованим діабетом, оскільки у деяких з них, особливо в тканинах 

печінки, концентрація зростала від двох до майже п’яти разів. Це, в цілому, 

свідчило про значні метаболічні перевантаження в організмі піддослідних 

щурів. 

Відомо, що печінка має безпосереднє відношення до формування і 

регуляції більшості біохімічних показників крові тварин і людини, в тому числі 

це стосується її ліпідного складу. За результатами п’ятої серії дослідів у крові 
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щурів усіх дослідних груп встановлено вірогідне підвищення рівня вільного 

холестеролу як в алоксановій моделі, так і за навантаження щурів гліцином і, 

особливо, таурином. Водночас, зміни ліпідних фракцій у крові щурів дослідних 

груп різноспрямовані. Так, алоксан сприяв підвищенню на 19-20 % (р< 0,05) 

вмісту холестеролу в ліпопротеїдах високої і низької щільності, а рівень 

холестеролу в ліпопротеїдах наднизької щільності знизився на 14,8 % (р < 0,05). 

При введенні  гліцину щурам з алоксаніндукованим діабетом впродовж дев’яти 

діб вміст холестеролу ліпопротеїдів високої щільності збільшився на 16,6 % (р< 

0,05) і майже на стільки ж знизився рівень холестеролу в ліпопротеїдах низької 

щільності. Таурин за цих умов досліду найбільш суттєво (у 2,2 рази, р< 0,01) 

сприяв зростанню в крові рівня холестеролу в ліпопротеїдах низької щільності 

одночасно із збільшенням на 41,0 % (р<0,01) концентрації холестеролу в 

ліпопротеїдах високої щільності. Односпрямованими виявились зміни рівня 

тригліцеридів: у всіх дослідних групах щурів цей показник зростав на 11-19 % 

порівняно з контролем. 

На тлі алоксаніндукованого діабету достовірно змінюється активність усіх 

досліджених ферментів крові щурів. У чотирьох з них (АлАТ,  ФЛ, ЛДГ і 

АсАТ) вона суттєво зросла, а в α-амілази, навпаки, знизилась на 32,1 % (р< 

0,05). Застосування таурину і, особливо, гліцину з метою корекції порушень 

метаболізму в щурів за алоксаніндукованого діабету сприяє активізації α-

амілази. Всі інші зміни активності ферментів у крові щурів з алоксановим 

діабетом відрізняються: якщо таурин сприяє помірному зниженню активності 

ФЛ, то гліцин за помірної дезактивації АлАТ і АсАТ спричиняє достовірну 

активізацію ЛДГ. В цілому слід зазначити, що негативний вплив провокуючого 

цукровий діабет чинника на маркерні ферменти крові не усувався в повній мірі 

від застосування даних амінокислот. 

У щурів ІІ дослідної групи під впливом гліцину вміст глюкози в крові 

зменшився в 3,6 рази  (p ≤ 0,001) відносно І дослідної групи, але цей показник 

перевищував контрольний рівень на 47,9 % (p ≤ 0,001). Наблизились до рівня 

відповідного контрольного значення вміст креатиніну і сечовини, проте вміст 
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сечовини перевищив відповідний показник контрольної групи 39,4 % (p ≤ 

0,001). Окрім того, гліцин забезпечує нормалізацію вмісту в крові заліза, 

фосфору і кальцію майже до контрольного рівня. Однак, він негативно 

позначився на концентрації магнію в крові щурів, рівень якої знизився відносно 

І дослідної групи на 18,6 % (p ≤ 0,01). 

 Пероральне введення таурину щурам з алоксановим діабетом сприяло 

нормалізації вуглеводного та білкового обміну. Так, вміст глюкози в крові цих 

щурів знизився в 3,5 рази (p ≤ 0,001), а вміст креатиніну,  сечовини і сечової 

кислоти набув тенденцію до зниження відносно І дослідної групи. При цьому 

рівень глюкози і сечовини залишався достовірно вищим за контроль: відповідно 

на 50,8 % (p ≤ 0,001) і 43,3 % (p ≤ 0,001). Слід зазначити, що за допомогою 

таурину не вдалось нормалізувати до контрольного рівня  вміст фосфору і 

заліза в крові щурів з алоксаніндукованим діабетом, який поступався контролю 

відповідно на 28,7 % (p ≤ 0,10) і 16,3 % (p ≤ 0,05). Отже, обидві амінокислоти – 

гліцин і таурин – сприяють нормалізації рівня глюкози і білкового обміну в 

крові щурів, що вражені алоксаніндукованим цукровим діабетом. Втім, гліцин 

більш позитивно впливає на вміст фосфору і заліза, а таурин – на вміст магнію.  

 Останнім часом відомими біохіміками [60, 81, 82]  висловлюється думка, 

що стан будь-якої біологічної системи визначається не тільки рівнем окремих її 

показників, але й характером їхньої взаємодії. Тому, для з’ясування найбільш 

чутливих до дії екзогенних чинників ланок метаболізму проведено комплексну 

оцінку виявлених змін за допомогою кореляційного аналізу і побудовою 

кластерних моделей.  

З загального комплексу біохімічних показників крові (k = 24), за наявністю 

статистично достовірних кореляційних зв’язків між ними, для контрольної 

групи щурів утворився єдиний кластер. 

За умов алоксаніндукованого діабету в базовому кластері відбулись значні 

перебудови у співвідношенні досліджуваних показників і дана модель суттєво 

відрізнялась від контрольної. 

Застосування гліцину, не призвело до об’єднання всього комплексу  
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показників в єдиний ієрархічний кластер, а спричинило утворення з них 

чотирьох кластерів з нерівноцінною кількістю структурних елементів. 

Застосування таурину до хворих на діабет щурів сприяло інтегрованості 21 

біохімічних показників крові в єдиний кластер з потужно розгалуженою 

структурою тісних кореляційних зв’язків між ними. З загальної кількості 

показників, що утворили цей кластер, 36,4 % з них належать до ліпідного 

профілю, 36,4 % – до обмінного і 18,2 % – до ферментного. 

Таким чином, як за рівнем значень досліджених показників, так і за 

характером їхньої взаємодії амінокислоти таурин і гліцин проявляють 

специфічний вплив. Тому доцільність їх окремого чи комплексного 

застосування при діабеті повинна визначатися індивідуально з урахуванням 

особливостей перебігу захворювання.  
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ВИСНОВКИ 

 

В представленій дисертаційній роботі відповідно до мети та завдань 

дослідження за допомогою об’єктивних методів визначення функціонального 

стану гепатобіліарної системи проведено аналіз змін перебігу фізіолого-

біохімічних процесів які забезпечують зовнішньосекреторну функцію печінки 

за дії гліцину і таурину у щурів з алоксаніндукованим діабетом. З отриманих 

результатів зроблено наступні висновки. 

1. Введення екзогенного таурину інтактним щурам значно інтенсифікує 

роботу поліферментних систем печінки, забезпечуючи його кон’югацію з 

жовчними кислотами. Однак, при цьому знижується їх кон’югація з гліцином, 

що додатково підтверджується значними змінами коефіцієнтів співвідношення 

гліко- до таурохолатів в отриманій жовчі. 

 2. Гліцин у меншій апробованій дозі (4,9 мг/100 грам маси тіла тварин) 

більш суттєво сприяв посиленню у печінці нормальних щурів процесів 

кон’югації жовчних кислот не лише з цією амінокислотою, а й з таурином, що 

супроводжувалося значним зростанням коефіцієнта кон’югації ЖК. 

3. При відтворенні моделі цукрового діабету за допомогою алоксану 

спостерігається зниження ефективності роботи поліферментних систем, які 

забезпечують біосинтез жовчних кислот та деяких фракцій ліпідів, що є однією 

з основних причин виявленого значного гальмування холерезу у піддослідних 

щурів. Встановлено достовірні зміни інтегральних характеристик жовчі, якими 

є холатохолестериновий індекс, коефіцієнт кон’югації та гідроксилювання ЖК, 

а також співвідношення тауро- і глікокон’югованих ЖК, вказують на суттєві 

перебудови обміну жовчних кислот що, як наслідок, призводить до 

дестабілізації колоїдної системи жовчі. 

4. На тлі цукрового діабету таурин і гліцин по-різному впливають на 

жовчнокислотний склад жовчі. З усіх досліджених показників ЖКС тільки 

зміни вмісту суміші ГХДХК і ГДХК у цих дослідних групах є 

односпрямованими.  
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5. За дії гліцину у щурів з експериментальним ЦД підвищується вміст 

жирних кислот у жовчі. Водночас нормалізується вміст тригліцеридів і ефірів 

холестерину. Таурин на тлі цукрового діабету нормалізує вміст жирних кислот, 

суттєво підвищує вміст фосфоліпідів та вільного холестерину, водночас 

достовірно знижує вміст його ефірів.  

6. Під впливом таурину відмінності ліпідного складу крові у щурів з 

експериментальним ЦД, порівняно з контрольною групою посилюються, а  

гліцин, навпаки, сприяє максимальному наближенню характеристик ліпідного 

профілю крові щурів з ЦД до контрольної групи. При цьому обидві 

амінокислоти, на тлі цукрового діабету, сприяють нормалізації рівня глюкози і 

ряду показників білкового та мінерального обміну. Втім, гліцин більш 

позитивно впливає на вміст фосфору і заліза, а таурин – магнію. 

7. Кореляційний аналіз з побудовою відповідних кластерних моделей 

більш наочно виявляє важливі взаємозв’язки між певними процесами в 

організмі тварин та вказує ланки в обміні речовин, на які припадають основні 

зрушення за розвитку цукрового діабету та корегуючої дії тауринуі гліцину. 
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Д О Д А Т К И  

Додаток А.1 Концентрації жовчних кислот у жовчі інтактних щурів під впливом гліцину. Первинні дані та 

результати їх первинної статистичної обробки (друга серія дослідів: контрольна група щурів, перша і друга дослідні 

групи щурів при дозі гліцину відповідно 4,9 мг і 9,8 мг на 100 г маси тіла тварин) 

Таблиця А.1.1.1 

Вміст таурохолевої кислоти (ТХК) в жовчі щурів контрольної групи (А1, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики

* 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 172,1 180,2 144,2 163,9 162,9 152,3 162,60 13,01 5,312 36,00 180,20 144,20 8,00 

2 60 166,6 173,0 138,3 164,0 159,6 148,8 158,38 12,72 5,194 34,70 173,00 138,30 8,03 

3 90 164,0 164,9 135,2 159,6 162,2 145,5 155,23 12,12 4,946 29,70 164,90 135,20 7,81 

4 120 161,3 159,6 129,7 154,9 157,8 141,5 150,80 12,53 5,116 31,60 161,30 129,70 8,31 

5 150 157,7 147,9 125,3 150,5 155,0 135,2 145,27 12,52 5,111 32,40 157,70 125,30 8,62 

6 180 154,1 129,9 121,7 145,1 152,3 129,9 138,83 13,47 5,498 32,40 154,10 121,70 9,70 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 162,63 159,25 132,40 156,33 158,30 142,20 151,85 - - - - - - 

σ 6,421 18,167 8,415 7,602 4,128 8,453 - 14,310 - - - - - 

mx 2,621 7,417 3,436 3,104 1,685 3,451 - - 2,385 - - - - 

R 18,0 50,3 22,5 18,9 10,6 22,4 - - - 58,50 - - - 

max 172,1 180,2 144,2 164,0 162,9 152,3 - - - - 180,20 - - 

min 154,1 129,9 121,7 145,1 152,3 129,9 - - - - - 121,70 - 

νσ, % 3,95 11,41 6,36 4,86 2,61 5,94 - - - - - - 9,42 
*
Позначення статистичних показників: 

<x>  – середнє значення вимірюваної величини; 

σ  – середнє квадратичне відхилення; 

mx – стандартна  похибка; 

R – розмах значень вимірюваної величини; 

max  – максимальне значення вимірюваної величини; 

min  – мінімальне значення вимірюваної величини; 

νσ, % – коефіцієнт варіації. 
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Таблиця А.1.1.2 

Вміст таурохолевої кислоти (ТХК) в жовчі щурів першої дослідної групи (А1, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 191,0 188,4 203,6 197,4 177,6 189,3 191,22 8,816 3,599 26,00 203,60 177,60 4,61 

2 60 188,4 190,1 201,8 195,6 181,1 191,0 191,33 6,967 2,844 20,70 201,80 181,10 3,64 

3 90 184,8 187,5 198,3 191,0 178,5 198,4 189,75 7,818 3,192 19,90 198,40 178,50 4,12 

4 120 178,5 182,0 194,7 188,4 175,8 184,8 184,03 6,870 2,805 18,90 194,70 175,80 3,73 

5 150 175,8 175,8 191,0 184,8 172,1 181,1 180,10 6,970 2,845 18,90 191,00 172,10 3,87 

6 180 168,6 172,1 188,4 181,2 168,6 173,0 175,32 7,896 3,224 19,80 188,40 168,60 4,50 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
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н
и

к
и

 

<x> 181,18 182,65 196,30 189,73 175,62 186,27 185,29 - - - - - - 

σ 8,439 7,358 6,010 6,225 4,560 8,760 - 9,327 - - - - - 

mx 3,445 3,004 2,454 2,541 1,861 3,576 - - 1,554 - - - - 

R 22,4 18,0 15,2 16,2 12,5 25,4 - - - 35,00 - - - 

max 191,0 190,1 203,6 197,4 181,1 198,4 - - - - 203,60 - - 

min 168,6 172,1 188,4 181,2 168,6 173,0 - - - - - 168,60 - 

νσ, % 4,66 4,03 3,06 3,28 2,60 4,70 - - - - - - 5,03 
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Таблиця А.1.1.3 

Вміст таурохолевої кислоти (ТХК) в жовчі щурів другої дослідної групи (А1, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 181,1 201,8 171,2 169,6 172,9 168,6 177,53 12,696 5,183 33,20 201,80 168,60 7,15 

2 60 182,0 198,3 169,5 172,1 170,3 171,2 177,23 11,288 4,608 28,80 198,30 169,50 6,37 

3 90 177,6 193,6 165,9 166,8 168,6 169,5 173,67 10,614 4,333 27,70 193,60 165,90 6,11 

4 120 174,9 188,4 161,3 164,0 162,2 165,9 169,45 10,489 4,282 27,10 188,40 161,30 6,19 

5 150 169,5 184,8 159,6 159,6 156,9 162,2 165,43 10,420 4,254 27,90 184,80 156,90 6,30 

6 180 165,9 178,5 155,0 156,9 151,4 159,6 161,22 9,766 3,987 27,10 178,50 151,40 6,06 

С
та
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ст

и
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н
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п
о
к
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н
и

к
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<x> 175,17 190,90 163,75 164,83 163,72 166,17 170,76 - - - - - - 

σ 6,417 8,696 6,212 5,838 8,390 4,501 - 11,809 - - - - - 

mx 2,620 3,550 2,536 2,383 3,425 1,838 - - 1,968 - - - - 

R 16,1 23,3 16,2 15,2 21,5 11,6 - - - 50,40 - - - 

max 182,0 201,8 171,2 172,1 172,9 171,2 - - - - 201,80 - - 

min 165,9 178,5 155,0 156,9 151,4 159,6 - - - - - 151,40 - 

νσ, % 3,66 4,56 3,79 3,54 5,12 2,71 - - - - - - 6,92 
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Таблиця А.1.2.1 

Вміст суміші (ТХДХК+ТДХК) в жовчі щурів контрольної групи (А2, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 90,2 78,6 83,0 78,6 95,9 81,2 84,58 7,002 2,859 17,30 95,90 78,60 8,28 

2 60 92,5 81,2 78,6 80,3 94,8 83,0 85,07 6,837 2,791 16,20 94,80 78,60 8,04 

3 90 89,4 83,0 74,0 78,6 95,7 79,5 83,37 7,925 3,236 21,70 95,70 74,00 9,51 

4 120 83,0 77,7 71,3 75,9 92,0 74,0 78,98 7,491 3,058 20,70 92,00 71,30 9,48 

5 150 78,6 72,2 68,7 74,0 89,4 72,2 75,85 7,380 3,013 20,70 89,40 68,70 9,73 

6 180 74,0 65,0 64,1 72,2 84,9 69,6 71,63 7,574 3,092 20,80 84,90 64,10 10,57 

С
та
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ст
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н
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п
о
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н
и
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<x> 84,62 76,28 73,28 76,60 92,12 76,58 79,91 - - - - - - 

σ 7,318 6,643 6,819 3,108 4,332 5,397 - 8,468 - - - - - 

mx 2,987 2,712 2,784 1,269 1,768 2,203 - - 1,411 - - - - 

R 18,5 18,0 18,9 8,1 11,0 13,4 - - - 31,80 - - - 

max 92,5 83,0 83,0 80,3 95,9 83,0 - - - - 95,90 - - 

min 74,0 65,0 64,1 72,2 84,9 69,6 - - - - - 64,10 - 

νσ, % 8,65 8,71 9,31 4,06 4,70 7,05 - - - - - - 10,60 
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Таблиця А.1.2.2 

Вміст суміші (ТХДХК+ТДХК) в жовчі щурів першої дослідної групи (А2, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 96,6 95,7 96,6 103,7 81,2 98,4 95,37 7,516 3,069 22,50 103,70 81,20 7,88 

2 60 95,7 96,6 95,7 105,5 83,0 99,3 95,97 7,358 3,004 22,50 105,50 83,00 7,67 

3 90 92,0 92,0 92,0 101,9 80,3 95,7 92,32 7,042 2,875 21,60 101,90 80,30 7,63 

4 120 89,4 89,4 87,6 95,7 77,7 92,0 88,63 6,051 2,470 18,00 95,70 77,70 6,83 

5 150 84,9 84,9 84,9 92,0 74,0 89,4 85,02 6,154 2,512 18,00 92,00 74,00 7,24 

6 180 79,5 81,2 80,3 89,4 72,2 85,8 81,40 5,880 2,400 17,20 89,40 72,20 7,22 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 89,68 89,97 89,52 98,03 78,07 93,43 89,78 - - - - - - 

σ 6,574 6,064 6,395 6,621 4,248 5,307 - 8,224 - - - - - 

mx 2,684 2,476 2,611 2,703 1,734 2,166 - - 1,371 - - - - 

R 17,1 15,4 16,3 16,1 10,8 13,5 - - - 33,30 - - - 

max 96,6 96,6 96,6 105,5 83,0 99,3 - - - - 105,50 - - 

min 79,5 81,2 80,3 89,4 72,2 85,8 - - - - - 72,20 - 

νσ, % 7,33 6,74 7,14 6,75 5,44 5,68 - - - - - - 9,16 
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Таблиця А.1.2.3 

Вміст суміші (ТХДХК+ТДХК) в жовчі щурів другої дослідної групи (А2, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 92,0 95,7 81,7 83,0 80,3 84,9 86,27 6,178 2,522 15,40 95,70 80,30 7,16 

2 60 95,7 93,9 80,3 81,2 81,2 86,7 86,50 6,842 2,793 15,40 95,70 80,30 7,91 

3 90 91,1 92,0 78,6 78,4 89,4 83,0 85,42 6,214 2,537 13,60 92,00 78,40 7,27 

4 120 88,5 87,6 75,9 74,0 84,9 79,5 81,73 6,149 2,510 14,50 88,50 74,00 7,52 

5 150 84,9 83,0 74,0 72,2 80,3 80,3 79,12 5,007 2,044 12,70 84,90 72,20 6,33 

6 180 81,2 81,2 72,2 70,4 78,6 78,6 77,03 4,626 1,888 10,80 81,20 70,40 6,01 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 88,90 88,90 77,12 76,53 82,45 82,17 82,68 - - - - - - 

σ 5,218 5,944 3,707 5,097 3,998 3,226 - 6,594 - - - - - 

mx 2,130 2,426 1,513 2,081 1,632 1,317 - - 1,099 - - - - 

R 14,5 14,5 9,5 12,6 10,8 8,1 - - - 25,30 - - - 

max 95,7 95,7 81,7 83,0 89,4 86,7 - - - - 95,70 - - 

min 81,2 81,2 72,2 70,4 78,6 78,6 - - - - - 70,40 - 

νσ, % 5,87 6,69 4,81 2,72 4,85 3,93 - - - - - - 7,98 
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Таблиця А.1.3.1 

Вміст глікохолевої кислоти (ГХК) в жовчі щурів контрольної групи (А3, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 112,4 154,1 128,0 132,5 144,2 145,1 136,05 14,905 6,085 41,70 154,10 112,40 10,96 

2 60 138,9 146,0 121,7 135,2 141,5 141,5 137,47 8,499 3,470 24,30 146,00 121,70 6,18 

3 90 135,2 135,2 117,2 131,7 139,8 138,7 132,97 8,243 3,365 22,60 139,80 117,20 6,20 

4 120 131,6 130,7 111,8 128,0 134,3 133,4 128,30 8,378 3,420 22,50 134,30 111,80 6,53 

5 150 126,2 123,5 106,4 125,3 131,6 131,6 124,10 9,295 3,795 25,20 131,60 106,40 7,49 

6 180 125,3 114,3 104,2 121,7 128,0 126,2 119,95 9,116 3,722 23,80 128,00 104,20 7,60 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 128,27 133,97 114,88 129,07 136,57 136,08 129,81 - - - - - - 

σ 9,350 14,551 9,160 5,019 6,265 6,964 - 11,273 - - - - - 

mx 3,817 5,940 3,739 2,049 2,558 2,843 - - 1,879 - - - - 

R 26,5 39,8 23,8 13,5 16,2 18,9 - - - 49,90 - - - 

max 138,9 154,1 128,0 135,2 144,2 145,1 - - - - 154,10 - - 

min 112,4 114,3 104,2 121,7 128,0 126,2 - - - - - 104,20 - 

νσ, % 7,29 10,86 7,97 3,89 4,59 5,12 - - - - - - 8,68 
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Таблиця А.1.3.2 

Вміст глікохолевої кислоти (ГХК) в жовчі щурів першої дослідної групи (А3, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 168,6 173,0 181,9 173,0 155,6 169,5 170,27 8,588 3,506 26,30 181,90 155,60 5,04 

2 60 165,8 175,8 185,7 175,8 162,2 171,2 172,75 8,346 3,407 23,50 185,70 162,20 4,83 

3 90 163,1 171,2 181,1 171,2 164,0 168,6 169,87 6,505 2,656 18,00 181,10 163,10 3,83 

4 120 160,7 168,4 177,6 168,6 161,7 164,0 166,83 6,221 2,540 16,90 177,60 160,70 3,73 

5 150 157,8 164,0 173,0 164,0 157,8 159,6 162,70 5,781 2,360 15,20 173,00 157,80 3,55 

6 180 155,0 159,6 171,2 165,9 154,1 160,4 161,03 6,542 2,671 17,10 171,20 154,10 4,06 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 161,83 168,67 178,42 169,75 159,23 165,55 167,24 - - - - - - 

σ 5,047 6,002 5,558 4,438 3,980 4,922 - 7,815 - - - - - 

mx 2,060 2,450 2,269 1,812 1,625 2,010 - - 1,302 - - - - 

R 13,6 16,2 14,5 11,8 9,9 11,6 - - - 31,60 - - - 

max 168,6 175,8 185,7 175,8 164,0 171,2 - - - - 185,70 - - 

min 155,0 159,6 171,2 164,0 154,1 159,6 - - - - - 154,10 - 

νσ, % 3,12 3,56 3,12 2,61 2,50 2,97 - - - - - - 4,67 
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Таблиця А.1.3.3 

Вміст глікохолевої кислоти (ГХК) в жовчі щурів другої дослідної групи (А3, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 163,1 172,8 164,0 159,6 161,3 168,3 164,85 4,880 1,992 13,20 172,80 159,60 2,96 

2 60 164,0 158,7 165,9 161,3 158,7 165,9 162,42 3,336 1,362 7,20 165,90 158,70 2,05 

3 90 159,6 161,3 161,3 157,8 155,0 161,3 159,38 2,561 1,045 6,30 161,30 155,00 1,61 

4 120 156,9 157,8 157,8 152,1 152,3 158,7 155,93 2,948 1,204 6,60 158,70 152,10 1,89 

5 150 153,2 154,1 155,0 148,6 148,9 155,0 152,47 2,957 1,207 6,40 155,00 148,60 1,94 

6 180 149,7 149,7 151,4 144,2 151,4 156,9 150,55 4,087 1,669 12,70 156,90 144,20 2,71 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 157,75 159,07 159,23 153,93 154,60 161,02 157,60 - - - - - - 

σ 5,610 7,845 5,528 6,751 4,688 5,206 - 6,152 - - - - - 

mx 2,290 3,203 2,257 2,756 1,914 2,125 - - 1,025 - - - - 

R 14,3 23,1 14,5 17,1 12,4 13,3 - - - 28,60 - - - 

max 164,0 172,8 165,9 161,3 161,3 168,3 - - - - 172,80 - - 

min 149,7 149,7 151,4 144,2 148,9 155,0 - - - - - 144,20 - 

νσ, % 3,56 4,93 3,47 4,38 3,03 3,23 - - - - - - 3,90 
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Таблиця А.1.4.1 

Вміст суміші (ГХДХК+ГДХК) в жовчі щурів контрольної групи (А4, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 25,4 21,8 21,7 29,0 27,2 31,7 26,13 3,983 1,626 10,00 31,70 21,70 15,24 

2 60 27,2 22,7 22,7 27,2 25,4 27,2 25,40 2,204 0,900 4,50 27,20 22,70 8,68 

3 90 24,5 23,6 20,9 25,4 26,3 25,4 24,35 1,923 0,785 5,40 26,30 20,90 7,90 

4 120 22,7 19,1 18,7 26,1 24,5 23,6 22,45 2,973 1,214 7,40 26,10 18,70 13,24 

5 150 20,9 16,4 17,3 25,2 22,7 21,4 20,65 3,311 1,352 8,80 25,20 16,40 16,03 

6 180 18,7 14,2 16,4 24,3 23,2 21,8 19,77 3,998 1,632 10,10 24,30 14,20 20,22 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 23,23 19,63 19,62 26,20 24,88 25,18 23,12 - - - - - - 

σ 3,108 3,744 2,532 1,679 1,754 3,869 - 3,789 - - - - - 

mx 1,269 1,528 1,034 0,686 0,716 1,580 - - 0,632 - - - - 

R 8,5 9,4 6,3 4,7 4,5 10,3 - - - 17,50 - - - 

max 27,2 23,6 22,7 29,0 27,2 31,7 - - - - 31,70 - - 

min 18,7 14,2 16,4 24,3 22,7 21,4 - - - - - 14,20 - 

νσ, % 13,38 19,07 12,90 6,41 7,05 15,36 - - - - - - 16,39 
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Таблиця А.1.4.2 

Вміст суміші (ГХДХК+ГДХК) в жовчі щурів першої дослідної групи (А4, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 29,0 32,6 34,4 31,5 27,9 35,2 31,77 2,901 1,184 7,30 35,20 27,90 9,13 

2 60 30,8 30,8 32,6 26,3 23,5 34,4 29,73 4,072 1,662 10,90 34,40 23,50 13,70 

3 90 28,1 28,1 30,8 27,2 24,1 31,7 28,33 2,710 1,106 7,60 31,70 24,10 9,56 

4 120 27,2 25,4 28,1 25,4 22,7 28,1 26,15 2,085 0,851 5,40 28,10 22,70 7,97 

5 150 24,5 26,3 25,4 23,6 20,9 25,4 24,35 1,923 0,785 5,40 26,30 20,90 7,90 

6 180 25,2 23,6 26,3 22,5 21,8 26,3 24,28 1,938 0,791 4,50 26,30 21,80 7,98 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 27,47 27,80 29,60 26,08 23,48 30,18 27,42 - - - - - - 

σ 2,361 3,399 3,585 3,166 2,450 4,184 - 3,766 - - - - - 

mx 0,964 1,388 1,464 1,292 1,000 1,708 - - 0,628 - - - - 

R 6,3 9,0 9,0 9,0 7,0 9,8 - - - 14,30 - - - 

max 30,8 32,6 34,4 31,5 27,9 35,2 - - - - 35,20 - - 

min 24,5 23,6 25,4 22,5 20,9 25,4 - - - - - 20,90 - 

νσ, % 8,59 12,23 12,11 12,14 10,43 13,86 - - - - - - 13,73 
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Таблиця А.1.4.3 

Вміст суміші (ГХДХК+ГДХК) в жовчі щурів другої дослідної групи (А4, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 28,1 30,8 22,7 25,4 28,1 32,6 27,95 3,574 1,459 9,90 32,60 22,70 12,79 

2 60 29,0 29,0 23,6 27,2 29,0 31,7 28,25 2,695 1,100 8,10 31,70 23,60 9,54 

3 90 27,7 28,1 21,8 26,3 27,2 27,2 26,38 2,325 0,949 6,30 28,10 21,80 8,81 

4 120 25,4 26,9 20,9 23,8 25,4 28,1 25,08 2,520 1,029 7,20 28,10 20,90 10,05 

5 150 26,3 27,2 18,2 21,8 26,1 26,3 24,32 3,553 1,450 9,00 27,20 18,20 14,61 

6 180 24,5 25,4 17,3 20,9 24,5 25,4 23,00 3,253 1,328 8,10 25,40 17,30 14,14 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 26,83 27,90 20,75 24,23 26,72 28,55 25,83 - - - - - - 

σ 1,722 1,866 2,508 2,516 1,696 2,944 - 3,398 - - - - - 

mx 0,703 0,762 1,024 1,027 0,692 1,202 - - 0,566 - - - - 

R 4,5 5,4 6,3 6,3 4,5 7,2 - - - 15,30 - - - 

max 29,0 30,8 23,6 27,2 29,0 32,6 - - - - 32,60 - - 

min 24,5 25,4 17,3 20,9 24,5 25,4 - - - - - 17,30 - 

νσ, % 6,42 6,69 12,09 10,38 6,35 10,31 - - - - - - 13,16 
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Таблиця А.1.5.1 

Вміст холевої кислоти (ХК) в жовчі щурів контрольної групи (А5, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 22,8 18,2 31,7 28,1 20,7 18,9 23,40 5,402 2,205 13,50 31,70 18,20 23,08 

2 60 23,6 20,9 27,2 26,3 19,1 19,1 22,70 3,555 1,451 8,10 27,20 19,10 15,66 

3 90 26,3 17,8 25,4 22,7 20,9 18,2 21,88 3,571 1,458 8,50 26,30 17,80 16,32 

4 120 24,5 16,4 23,6 23,6 18,2 16,4 20,45 3,850 1,572 8,10 24,50 16,40 18,83 

5 150 22,7 15,5 20,7 21,8 19,4 17,1 19,53 2,783 1,136 7,20 22,70 15,50 14,25 

6 180 21,8 16,4 21,8 24,5 18,9 17,8 20,20 3,017 1,232 8,10 24,50 16,40 14,94 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 23,62 17,53 25,07 24,50 19,53 17,92 21,36 - - - - - - 

σ 1,599 1,926 4,014 2,347 1,060 1,042 - 3,786 - - - - - 

mx 0,653 0,786 1,639 0,958 0,433 0,425 - - 0,631 - - - - 

R 4,5 5,4 11,0 6,3 2,7 2,7 - - - 16,20 - - - 

max 26,3 20,9 31,7 28,1 20,9 19,1 - - - - 31,70 - - 

min 21,8 15,5 20,7 21,8 18,2 16,4 - - - - - 15,50 - 

νσ, % 6,77 10,99 16,01 9,58 5,43 5,81 - - - - - - 17,72 
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Таблиця А.1.5.2 

Вміст холевої кислоти (ХК) в жовчі щурів першої дослідної групи (А5, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 17,3 14,6 12,8 16,4 18,2 14,6 15,65 2,006 0,819 5,40 18,20 12,80 12,82 

2 60 15,5 15,3 14,6 18,2 20,5 15,5 16,60 2,275 0,929 5,90 20,50 14,60 13,70 

3 90 16,4 16,4 12,6 17,3 19,1 16,4 16,37 2,123 0,867 6,50 19,10 12,60 12,97 

4 120 16,8 15,1 14,4 16,8 18,3 15,5 16,15 1,418 0,579 3,90 18,30 14,40 8,78 

5 150 17,3 14,6 12,8 17,3 16,4 14,4 15,47 1,822 0,744 4,50 17,30 12,80 11,78 

6 180 17,9 15,2 13,7 19,1 16,9 15,9 16,45 1,937 0,791 5,40 19,10 13,70 11,78 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 16,87 15,20 13,48 17,52 18,23 15,38 16,11 - - - - - - 

σ 0,841 0,660 0,877 0,983 1,486 0,763 - 1,853 - - - - - 

mx 0,343 0,270 0,358 0,401 0,606 0,311 - - 0,309 - - - - 

R 2,4 1,8 2,0 2,7 4,1 2,0 - - - 7,90 - - - 

max 17,9 16,4 14,6 19,1 20,5 16,4 - - - - 20,50 - - 

min 15,5 14,6 12,6 16,4 16,4 14,4 - - - - - 12,60 - 

νσ, % 4,98 4,34 6,51 5,61 8,15 4,96 - - - - - - 11,50 
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Таблиця А.1.5.3 

Вміст холевої кислоти (ХК) в жовчі щурів другої дослідної групи (А5, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 16,4 15,5 17,3 15,5 19,1 16,4 16,70 1,355 0,553 3,60 19,10 15,50 8,11 

2 60 17,3 16,1 18,2 16,4 18,2 17,3 17,25 0,878 0,358 2,10 18,20 16,10 5,09 

3 90 16,5 14,6 17,1 14,2 17,3 16,2 15,98 1,295 0,529 3,10 17,30 14,20 8,10 

4 120 15,3 13,5 16,4 12,6 15,9 15,6 14,88 1,493 0,610 3,80 16,40 12,60 10,03 

5 150 16,8 15,1 16,8 13,5 16,4 15,1 15,62 1,298 0,530 3,30 16,80 13,50 8,31 

6 180 17,3 12,8 16,2 12,4 16,8 16,2 15,28 2,123 0,866 4,90 17,30 12,40 13,89 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 16,60 14,60 17,00 14,10 17,28 16,13 15,95 - - - - - - 

σ 0,743 1,246 0,718 1,598 1,189 0,747 - 1,578 - - - - - 

mx 0,303 0,509 0,293 0,652 0,485 0,305 - - 0,263 - - - - 

R 2,0 3,3 2,0 4,0 3,2 2,2 - - - 6,70 - - - 

max 17,3 16,1 18,2 16,4 19,1 17,3 - - - - 19,10 - - 

min 15,3 12,8 16,2 12,4 15,9 15,1 - - - - - 12,40 - 

νσ, % 4,78 8,53 4,22 11,33 6,88 4,63 - - - - - - 9,89 
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Таблиця А.1.6.1 

Вміст суміші (ХДХК+ДХК) в жовчі щурів контрольної групи (А6, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 8,3 7,4 12,8 9,8 8,8 10,6 9,617 1,921 0,784 5,40 12,80 7,40 19,98 

2 60 8,1 5,9 11,9 10,4 8,1 9,9 9,050 2,116 0,864 6,00 11,90 5,90 23,38 

3 90 8,8 6,3 10,8 9,9 8,3 9,2 8,883 1,538 0,628 4,50 10,80 6,30 17,31 

4 120 9,0 7,2 11,3 8,3 7,9 8,8 8,750 1,407 0,574 4,10 11,30 7,20 16,08 

5 150 8,8 6,9 9,5 8,8 7,5 8,3 8,300 0,953 0,389 2,60 9,50 6,90 11,48 

6 180 8,6 5,7 10,2 8,1 8,1 8,6 8,217 1,455 0,594 4,50 10,20 5,70 17,71 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 8,60 6,57 11,08 9,22 8,12 9,23 8,803 - - - - - - 

σ 0,341 0,703 1,186 0,945 0,431 0,869 - 1,564 - - - - - 

mx 0,139 0,287 0,484 0,386 0,176 0,355 - - 0,261 - - - - 

R 0,9 1,7 3,3 2,3 1,3 2,3 - - - 7,10 - - - 

max 9,0 7,4 12,8 10,4 8,8 10,6 - - - - 12,80 - - 

min 8,1 5,7 9,5 8,1 7,5 8,3 - - - - - 5,70 - 

νσ, % 3,96 10,70 10,70 10,25 5,31 9,41 - - - - - - 17,77 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

Таблиця А.1.6.2 

Вміст суміші (ХДХК+ДХК) в жовчі щурів першої дослідної групи (А6, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 7,2 6,9 6,5 7,8 8,6 7,2 7,367 0,739 0,302 2,10 8,60 6,50 10,04 

2 60 7,4 7,2 6,8 8,9 9,2 7,4 7,817 0,985 0,402 2,40 9,20 6,80 12,60 

3 90 7,1 7,4 6,4 8,6 8,8 6,9 7,533 0,963 0,393 2,40 8,80 6,40 12,78 

4 120 7,5 6,8 6,1 8,1 8,3 6,5 7,217 0,891 0,364 2,20 8,30 6,10 12,34 

5 150 7,8 6,5 5,9 7,8 8,1 6,8 7,150 0,878 0,358 2,20 8,10 5,90 12,28 

6 180 8,1 7,2 6,2 7,4 7,8 7,1 7,300 0,657 0,268 1,90 8,10 6,20 9,00 

С
та
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ст
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<x> 7,517 7,000 6,317 8,100 8,467 6,983 7,397 - - - - - - 

σ 0,376 0,329 0,319 0,559 0,505 0,319 - 0,828 - - - - - 

mx 0,154 0,134 0,130 0,228 0,206 0,130 - - 0,138 - - - - 

R 1,0 0,9 0,9 1,5 1,4 0,9 - - - 3,30 - - - 

max 8,1 7,4 6,8 8,9 9,2 7,4 - - - - 9,20 - - 

min 7,1 6,5 5,9 7,4 7,8 6,5 - - - - - 5,90 - 

νσ, % 5,00 4,70 5,05 6,90 5,96 4,57 - - - - - - 11,19 
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Таблиця А.1.6.3 

Вміст суміші (ХДХК+ДХК) в жовчі щурів другої дослідної групи (А6, мг %) 

№ t, хв. 
Повторності Статистичні характеристики 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 7,2 6,9 8,8 8,3 8,1 9,2 8,083 0,893 0,365 2,30 9,20 6,90 11,05 

2 60 7,8 7,2 9,2 7,8 8,3 8,8 8,183 0,733 0,299 2,00 9,20 7,20 8,96 

3 90 8,1 7,7 8,6 7,4 7,9 8,3 8,000 0,429 0,175 1,20 8,60 7,40 5,36 

4 120 8,3 8,1 8,3 7,0 7,4 8,6 7,950 0,616 0,251 1,60 8,60 7,00 7,75 

5 150 7,9 7,8 7,8 7,3 7,7 8,1 7,767 0,266 0,108 ,80 8,10 7,30 3,42 

6 180 8,1 7,4 8,1 7,5 8,1 7,9 7,850 0,321 0,131 ,70 8,10 7,40 4,09 

С
та

ти
ст

и
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н

і 

п
о
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н
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к
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<x> 7,90 7,52 8,47 7,55 7,92 8,48 7,972 - - - - - - 

σ 0,385 0,436 0,505 0,451 0,325 0,479 - 0,562 - - - - - 

mx 0,157 0,178 0,206 0,184 0,133 0,196 - - 0,094 - - - - 

R 1,1 1,2 1,4 1,3 ,9 1,3 - - - 2,30 -  - 

max 8,3 8,1 9,2 8,3 8,3 9,2 - - - - 9,20 - - 

min 7,2 6,9 7,8 7,0 7,4 7,9 - - - - - 6,90 - 

νσ, % 4,87 5,80 5,96 5,97 4,10 5,65 - - - - - - 7,05 
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Таблиця А.1.7.1 

Структура жовчнокислотного складу жовчі щурів контрольної групи 

 по всім 30-хв. пробам за даними кореляцій 

   А1k А2k А3k А4k А5k А6k 

А1k Pearson Correlation 1 ,694** ,693** ,540** ,076 -,359* 

  Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,658 ,032 

А2k Pearson Correlation ,694** 1 ,593** ,621** ,111 -,088 

  Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,520 ,611 

А3k Pearson Correlation ,693** ,593** 1 ,627** -,180 -,229 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,293 ,178 

А4k Pearson Correlation ,540** ,621** ,627** 1 ,234 ,194 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,170 ,258 

А5k Pearson Correlation ,076 ,111 -,180 ,234 1 ,661** 

  Sig. (2-tailed) ,658 ,520 ,293 ,170  ,000 

А6k Pearson Correlation -,359* -,088 -,229 ,194 ,661** 1 

  Sig. (2-tailed) ,032 ,611 ,178 ,258 ,000  

N 4 3 3 3 1 2 

 
Рис. А.1.1. Структура кореляційних зв’язків між жовчними кислотами  

для жовчі щурів контрольної групи 

Таблиця А.1.7.2 

Структура жовчнокислотного складу жовчі щурів першої дослідної групи 

 по всім 30-хв. пробам за даними кореляцій 
   А1d1 А2d1 А3d1 А4d1 А5d1 А6d1 

А1d1 Pearson Correlation 1 ,774** ,911** ,730** -,430** -,343* 

  Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,009 ,040 

А2d1 Pearson Correlation ,774** 1 ,651** ,705** -,178 -,087 

  Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,298 ,612 

А3d1 Pearson Correlation ,911** ,651** 1 ,647** -,522** -,417* 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,001 ,012 

А4d1 Pearson Correlation ,730** ,705** ,647** 1 -,498** -,376* 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,002 ,024 

А5d1 Pearson Correlation -,430** -,178 -,522** -,498** 1 ,866** 

  Sig. (2-tailed) ,009 ,298 ,001 ,002  ,000 

А6d1 Pearson Correlation -,343* -,087 -,417* -,376* ,866** 1 

  Sig. (2-tailed) ,040 ,612 ,012 ,024 ,000  

N 5 3 5 5 4 4 

A1 A2 

A3 A4 A5 

A6 
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Рис. А.1.2. Структура кореляційних зв’язків між жовчними кислотами  

для жовчі щурів першої дослідної групи 

Таблиця А.1.7.3 

Структура жовчнокислотного складу жовчі щурів другої дослідної групи 

 по всім 30-хв. пробам за даними кореляцій 

   a1d2 a2d2 a3d2 a4d2 a5d2 a6d2 

a1d2 Pearson Correlation 1 ,806** ,546** ,585** -,060 -,251 

  Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,000 ,728 ,140 

a2d2 Pearson Correlation ,806** 1 ,579** ,729** ,222 -,101 

  Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,193 ,558 

a3d2 Pearson Correlation ,546** ,579** 1 ,563** ,443** ,359* 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,007 ,032 

a4d2 Pearson Correlation ,585** ,729** ,563** 1 ,173 ,042 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,312 ,806 

a5d2 Pearson Correlation -,060 ,222 ,443** ,173 1 ,522** 

  Sig. (2-tailed) ,728 ,193 ,007 ,312  ,001 

a6d2 Pearson Correlation -,251 -,101 ,359* ,042 ,522** 1 

  Sig. (2-tailed) ,140 ,558 ,032 ,806 ,001  

N 3 3 5 3 2 2 
 

 

Рис. А.1.3. Структура кореляційних зв’язків між жовчними кислотами  

для жовчі щурів другої дослідної групи 

 

 

A3 A2 

A1 A4 A6 
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A1 A2 

A3 
A4 
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A5 
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Додаток А.2 Концентрації основних фракцій ліпідів у жовчі інтактних щурів під впливом гліцину. Первинні дані 

та результати їх первинної статистичної обробки (друга серія дослідів: контрольна група щурів, перша і друга 

дослідні групи щурів при дозі гліцину відповідно 4,9 мг і 9,8 мг на 100 г маси тіла тварин) 

 

Таблиця А.2.1.1 

Первинні дані концентрацій фосфоліпідів (Y1)  у жовчі щурів контрольної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки 

№ 

проби 
t, хв. 

Повторності (по щурам) Статистичні показники
 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 68,7 57,9 72,2 61,4 54,2 71,3 64,28 7,512 3,067 18,0 72,2 54,2 11,69 

2 60 70,4 60,5 70,4 60,5 56,0 70,2 64,67 6,422 2,622 14,4 70,4 56,0 9,93 

3 90 69,6 59,7 68,7 57,9 57,5 67,8 63,53 5,736 2,342 12,1 69,6 57,5 9,03 

4 120 65,0 56,0 66,9 55,1 55,1 65,0 60,52 5,657 2,310 11,8 66,9 55,1 9,35 

 5 150 63,2 54,2 65,0 53,7 53,3 63,2 58,77 5,560 2,270 11,7 65,0 53,3 9,46 

6 180 61,4 55,1 63,7 52,4 51,5 61,4 57,58 5,227 2,134 12,2 63,7 51,5 9,08 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

*
 

<x> 66,38 57,23 67,82 56,83 54,60 66,48 61,56 - - - - - - 

σ 3,708 2,548 3,237 3,686 2,101 3,939 - 6,275 - - - - - 

mx 1,514 1,040 1,322 1,505 0,858 1,608 - - 1,046 - - - - 

R 9,0 6,3 8,5 9,0 6,0 9,9 - - - 20,7 - - - 

max 70,4 60,5 72,2 61,4 57,5 71,3 - - - - 72,2 - - 

min 61,4 54,2 63,7 52,4 51,5 61,4 - - - - - 51,5 - 

νσ, % 5,59 4,45 4,77 6,49 3,85 5,92 - - - - - - 10,19 
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Таблиця А.2.1.2 

Первинні дані концентрацій фосфоліпідів (Y1)  у жовчі щурів першої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки 

№ 

проби 
t, хв. 

Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 71,3 64,1 71,3 66,9 58,8 65,0 66,23 4,756 1,942 12,5 71,3 58,8 7,18 

2 60 72,2 65,0 71,2 65,0 60,5 66,9 66,80 4,352 1,777 11,7 72,2 60,5 6,51 

3 90 70,4 66,5 71,0 64,1 61,4 64,1 66,25 3,811 1,556 9,6 71,0 61,4 5,75 

4 120 64,1 63,2 68,7 62,3 59,7 62,3 63,38 2,991 1,221 9,0 68,7 59,7 4,72 

5 150 62,3 60,5 65,0 59,7 56,0 59,7 60,53 3,000 1,225 9,0 65,0 56,0 4,96 

6 180 60,5 61,4 63,9 57,9 55,1 58,8 59,60 3,044 1,242 8,8 63,9 55,1 5,11 

С
та

ти
ст

и
ч
н
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п
о
к
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н
и

к
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<x> 66,80 63,45 68,52 62,65 58,58 62,80 63,80 - - - - - - 

σ 5,091 2,240 3,311 3,379 2,518 3,137 - 4,513 - - - - - 

mx 2,078 0,915 1,352 1,379 1,028 1,281 - - 0,752 - - - - 

R 11,7 6,0 7,4 9,0 6,3 8,1 - - - 17,1 - - - 

max 72,2 66,5 71,3 66,9 61,4 66,9 - - - - 72,2 - - 

min 60,5 60,5 63,9 57,9 55,1 58,8 - - - - - 55,1 - 

νσ, % 7,62 3,53 4,83 5,39 4,30 5,00 - - - - - - 7,07 
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Таблиця А.2.1.3 

Первинні дані концентрацій фосфоліпідів (Y1)  у жовчі щурів другої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки 

№ 

проби 
t, хв. 

Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 67,8 74,0 59,7 63,2 70,4 68,7 67,30 5,124 2,092 14,3 74,0 59,7 7,61 

2 60 69,6 75,9 62,3 65,0 69,6 70,2 68,77 4,698 1,918 13,6 75,9 62,3 6,83 

3 90 70,4 77,7 65,0 69,6 74,0 74,0 71,78 4,416 1,803 12,7 77,7 65,0 6,15 

4 120 72,2 80,3 68,7 70,4 77,7 76,8 74,35 4,578 1,869 11,6 80,3 68,7 6,16 

5 150 68,7 78,6 63,8 72,2 81,2 75,9 73,40 6,478 2,645 17,4 81,2 63,8 8,82 

6 180 66,9 75,9 62,9 69,6 75,9 73,1 70,72 5,222 2,132 13,0 75,9 62,9 7,38 

С
та

ти
ст

и
ч
н
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п
о
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н
и

к
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<x> 69,27 77,07 63,73 68,33 74,80 73,12 71,05 - - - - - - 

σ 1,901 2,251 3,010 3,461 4,419 3,166 - 5,367 - - - - - 

mx 0,776 0,919 1,229 1,413 1,804 1,292 - - 0,894 - - - - 

R 5,3 6,3 9,0 9,0 11,6 8,1 - - - 21,5 - - - 

max 72,2 80,3 68,7 72,2 81,2 76,8 - - - - 81,2 - - 

min 66,9 74,0 59,7 63,2 69,6 68,7 - - - - - 59,7 - 

νσ, % 2,74 2,92 4,72 5,06 5,91 4,33 - - - - - - 7,55 
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Таблиця А.2.2.1 

Первинні дані концентрацій холестерину (Y2)  у жовчі щурів контрольної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 25,4 22,5 27,2 23,6 19,9 28,1 24,45 3,066 1,252 8,2 28,1 19,9 12,54 

2 60 26,1 23,4 28,1 24,1 20,5 27,2 24,90 2,801 1,143 7,6 28,1 20,5 11,25 

3 90 26,3 24,1 26,3 22,7 21,8 26,1 24,55 1,986 0,811 4,5 26,3 21,8 8,09 

4 120 24,5 23,6 25,2 21,8 20,9 24,5 23,42 1,703 0,695 4,3 25,2 20,9 7,27 

 5 150 23,6 21,8 23,6 20,9 19,8 23,2 22,15 1,582 0,646 3,8 23,6 19,8 7,14 

6 180 24,3 20,9 22,7 19,1 18,2 22,5 21,28 2,324 0,949 6,1 24,3 18,2 10,92 

С
та
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ст

и
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н

і 

п
о
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н
и

к
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<x> 25,03 22,72 25,52 22,03 20,18 25,27 23,46 - - - - - - 

σ 1,073 1,212 2,089 1,850 1,216 2,235 - 2,531 - - - - - 

mx 0,438 0,495 0,853 0,755 0,496 0,912 - - 0,422 - - - - 

R 2,7 3,2 5,4 5,0 3,6 5,6 - - - 9,9 - - - 

max 26,3 24,1 28,1 24,1 21,8 28,1 - - - - 28,1 - - 

min 23,6 20,9 22,7 19,1 18,2 22,5 - - - - - 18,2 - 

νσ, % 4,29 5,33 8,18 8,40 6,02 8,84 - - - - - - 10,79 
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Таблиця А.2.2.2 

Первинні дані концентрацій холестерину (Y2)  у жовчі щурів першої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники  

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 28,1 23,4 26,3 24,5 21,8 24,9 24,83 2,200 0,898 6,3 28,1 21,8 8,86 

2 60 27,2 24,1 27,2 23,6 21,2 25,2 24,75 2,304 0,941 6,0 27,2 21,2 9,31 

3 90 29,0 24,5 28,1 23,2 22,5 23,6 25,15 2,727 1,113 6,5 29,0 22,5 10,84 

4 120 26,3 21,8 25,4 22,7 20,9 22,7 23,30 2,104 0,859 5,4 26,3 20,9 9,03 

5 150 25,4 20,9 23,6 21,2 19,1 22,2 22,07 2,209 0,902 6,3 25,4 19,1 10,01 

6 180 23,6 21,2 22,3 20,5 18,2 21,8 21,27 1,833 0,748 5,4 23,6 18,2 8,62 

С
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н
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о
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н
и
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<x> 26,60 22,65 25,48 22,62 20,62 23,40 23,56 - - - - - - 

σ 1,944 1,548 2,198 1,506 1,644 1,416 - 2,563 - - - - - 

mx 0,794 0,632 0,897 0,615 0,671 0,578 - - 0,427 - - - - 

R 5,4 3,6 5,8 4,0 4,3 3,4 - - - 10,8 - - - 

max 29,0 24,5 28,1 24,5 22,5 25,2 - - - - 29,0 - - 

min 23,6 20,9 22,3 20,5 18,2 21,8 - - - - - 18,2 - 

νσ, % 7,31 6,83 8,63 6,66 7,97 6,05 - - - - - - 10,88 
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Таблиця А.2.2.3 

Первинні дані концентрацій холестерину (Y2)  у жовчі щурів другої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 24,5 30,8 19,9 24,1 28,1 27,2 25,77 3,785 1,545 10,9 30,8 19,9 14,69 

2 60 27,2 29,0 22,7 25,2 27,2 26,3 26,27 2,148 0,877 6,3 29,0 22,7 8,18 

3 90 28,1 32,6 24,1 26,3 31,7 30,8 28,93 3,334 1,361 8,5 32,6 24,1 11,52 

4 120 29,0 34,4 24,5 27,2 33,5 32,6 30,20 3,930 1,604 9,9 34,4 24,5 13,01 

5 150 26,3 31,7 23,2 27,8 34,4 31,7 29,18 4,145 1,692 11,2 34,4 23,2 14,20 

6 180 23,4 30,9 22,5 26,3 30,8 29,0 27,15 3,666 1,497 8,4 30,9 22,5 13,50 

С
та
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н

і 
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о
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<x> 26,42 31,57 22,82 26,15 30,95 29,60 27,92 - - - - - - 

σ 2,140 1,829 1,628 1,340 2,870 2,524 - 3,685 - - - - - 

mx 0,874 0,747 0,664 0,547 1,172 1,030 - - 0,614 - - - - 

R 5,6 5,4 4,6 3,7 7,2 6,3 - - - 14,5 - - - 

max 29,0 34,4 24,5 27,8 34,4 32,6 - - - - 34,4 - - 

min 23,4 29,0 19,9 24,1 27,2 26,3 - - - - - 19,9 - 

νσ, % 8,10 5,79 7,13 5,12 9,27 8,53 - - - - - - 13,20 
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Таблиця А.2.3.1 

Первинні дані концентрацій вільних жирних кислот (Y3)  у жовчі щурів контрольної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 12,8 16,4 9,8 12,8 17,3 9,9 13,17 3,156 1,288 7,5 17,3 9,8 23,96 

2 60 11,9 14,2 10,6 12,4 15,5 10,4 12,50 2,014 0,822 5,1 15,5 10,4 16,11 

3 90 12,4 15,1 11,9 14,6 14,6 11,7 13,38 1,543 0,630 3,4 15,1 11,7 11,53 

4 120 14,2 14,4 12,4 14,4 14,9 12,2 13,75 1,148 0,469 2,7 14,9 12,2 8,35 

5 150 14,4 12,8 11,7 15,1 12,8 11,5 13,05 1,440 0,588 3,6 15,1 11,5 11,03 

6 180 13,7 11,9 9,9 14,3 13,3 9,8 12,15 1,949 0,796 4,5 14,3 9,8 16,04 

С
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ст
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н

і 

п
о
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н
и

к
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<x> 13,23 14,13 11,05 13,93 14,73 10,92 13,00 - - - - - - 

σ 1,017 1,607 1,100 1,076 1,613 1,015 - 1,914 - - - - - 

mx 0,415 0,656 0,449 0,439 0,659 0,414 - - 0,319 - - - - 

R 2,5 4,5 2,6 2,7 4,5 2,4 - - - 7,5 - - - 

max 14,4 16,4 12,4 15,1 17,3 12,2 - - - - 17,3 - - 

min 11,9 11,9 9,8 12,4 12,8 9,8 - - - - - 9,8 - 

νσ, % 7,69 11,37 9,95 7,72 10,95 9,29 - - - - - - 14,72 
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Таблиця А.2.3.2 

Первинні дані концентрацій вільних жирних кислот (Y3)  у жовчі щурів першої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 10,4 13,7 10,4 15,5 17,3 14,4 13,62 2,772 1,132 6,9 17,3 10,4 20,35 

2 60 9,2 14,2 10,8 16,4 16,2 15,1 13,65 2,980 1,216 7,2 16,4 9,2 21,83 

3 90 8,7 12,8 9,9 14,6 15,8 14,2 12,67 2,804 1,145 7,1 15,8 8,7 22,13 

4 120 8,9 11,9 11,5 14,4 16,4 13,7 12,80 2,609 1,065 7,5 16,4 8,9 20,38 

5 150 9,3 12,4 12,6 15,3 16,8 14,6 13,50 2,646 1,080 7,5 16,8 9,3 19,60 

6 180 9,8 12,8 14,3 15,9 15,5 15,3 13,93 2,310 0,943 6,1 15,9 9,8 16,58 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 9,383 12,97 11,58 15,35 16,33 14,55 13,36 - - - - - - 

σ 0,624 0,845 1,629 0,761 0,656 0,589 - 2,539 - - - - - 

mx 0,255 0,345 0,665 0,311 0,268 0,240 - - 0,423 - - - - 

R 1,7 2,3 4,4 2,0 1,8 1,6 - - - 8,6 - - - 

max 10,4 14,2 14,3 16,4 17,3 15,3 - - - - 17,3 - - 

min 8,7 11,9 9,9 14,4 15,5 13,7 - - - - - 8,7 - 

νσ, % 6,65 6,52 14,07 4,96 4,02 4,05 - - - - - - 19,00 
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Таблиця А.2.3.3 

Первинні дані концентрацій вільних жирних кислот (Y3)  у жовчі щурів другої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 12,7 9,3 17,3 15,5 10,8 13,7 13,22 2,952 1,205 8,0 17,3 9,3 22,33 

2 60 11,9 8,8 15,5 13,7 11,9 12,8 12,43 2,232 0,911 6,7 15,5 8,8 17,96 

3 90 10,8 7,9 14,6 12,8 9,8 12,1 11,33 2,359 0,963 6,7 14,6 7,9 20,82 

4 120 9,6 7,4 12,8 11,1 9,5 11,9 10,38 1,947 0,795 5,4 12,8 7,4 18,76 

5 150 10,2 7,7 13,7 9,6 8,9 11,3 10,23 2,086 0,852 6,0 13,7 7,7 20,39 

6 180 11,3 8,1 14,6 10,8 9,2 11,7 10,95 2,246 0,917 6,5 14,6 8,1 20,51 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 11,08 8,20 14,75 12,25 10,02 12,25 11,42 - - - - - - 

σ 1,130 0,716 1,550 2,164 1,130 0,867 - 2,414 - - - - - 

mx 0,462 0,292 0,633 0,884 0,462 0,354 - - 0,402 - - - - 

R 3,1 1,9 4,5 5,9 3,0 2,4 - - - 9,9 - - - 

max 12,7 9,3 17,3 15,5 11,9 13,7 - - - - 17,3 - - 

min 9,6 7,4 12,8 9,6 8,9 11,3 - - - - - 7,4 - 

νσ, % 10,20 8,73 10,51 17,66 11,28 7,08 - - - - - - 21,13 
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Таблиця А.2.4.1 

Первинні дані концентрацій тригліцеридів (Y4)  у жовчі щурів контрольної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 2,7 3,1 1,2 2,3 2,8 1,4 2,250 0,782 0,319 1,9 3,1 1,2 34,76 

2 60 2,5 2,9 1,4 2,4 2,9 1,6 2,283 0,643 0,262 1,5 2,9 1,4 28,16 

3 90 2,6 2,7 1,6 2,2 2,7 1,8 2,267 0,480 0,196 1,1 2,7 1,6 21,17 

4 120 2,4 2,8 1,8 2,1 2,8 1,9 2,300 0,438 0,179 1,0 2,8 1,8 19,04 

 5 150 2,3 2,5 2,1 2,2 2,6 2,1 2,300 0,210 0,086 0,5 2,6 2,1 9,13 

6 180 2,2 2,6 2,2 1,9 2,3 2,2 2,233 0,225 0,092 0,7 2,6 1,9 10,08 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 2,450 2,767 1,717 2,183 2,683 1,833 2,272 - - - - - - 

σ 0,187 0,216 0,392 0,172 0,214 0,301 - 0,470 - - - - - 

mx 0,076 0,088 0,160 0,070 0,087 0,123 - - 0,078 - - - - 

R 0,5 0,6 1,0 0,5 0,6 0,8 - - - 1,9 - - - 

max 2,7 3,1 2,2 2,4 2,9 2,2 - - - - 3,1 - - 

min 2,2 2,5 1,2 1,9 2,3 1,4 - - - - - 1,2 - 

νσ, % 7,63 7,81 22,83 7,88 7,98 16,42 - - - - - - 20,69 
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Таблиця А.2.4.2 

Первинні дані концентрацій тригліцеридів (Y4)  у жовчі щурів першої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 2,5 2,3 1,8 2,6 2,8 1,8 2,300 0,420 0,171 1,0 2,8 1,8 18,26 

2 60 2,6 2,4 1,9 2,7 2,7 2,1 2,400 0,335 0,137 0,8 2,7 1,9 13,96 

3 90 2,3 2,6 2,1 2,5 2,5 2,3 2,383 0,183 0,075 0,5 2,6 2,1 7,68 

4 120 2,4 2,7 2,3 2,3 2,6 1,9 2,367 0,280 0,114 0,8 2,7 1,9 11,83 

5 150 2,6 2,5 2,2 2,4 2,8 1,7 2,367 0,383 0,156 1,1 2,8 1,7 16,18 

6 180 2,5 2,4 2,1 2,5 2,7 1,6 2,300 0,395 0,161 1,1 2,7 1,6 17,17 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 2,483 2,483 2,067 2,500 2,683 1,900 2,353 - - - - - - 

σ 0,117 0,147 0,186 0,141 0,117 0,261 - 0,319 - - - - - 

mx 0,048 0,060 0,076 0,058 0,048 0,106 - - 0,053 - - - - 

R 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,7 - - - 1,2 - - - 

max 2,6 2,7 2,3 2,7 2,8 2,3 - - - - 2,8 - - 

min 2,3 2,3 1,8 2,3 2,5 1,6 - - - - - 1,6 - 

νσ, % 4,71 5,92 9,00 5,64 4,36 13,74 - - - - - - 13,56 
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Таблиця А.2.4.3 

Первинні дані концентрацій тригліцеридів (Y4)  у жовчі щурів другої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 2,6 1,9 2,6 2,4 1,9 2,1 2,250 0,327 0,134 0,7 2,6 1,9 14,53 

2 60 2,4 2,1 2,7 2,5 2,1 2,2 2,333 0,242 0,099 0,6 2,7 2,1 10,37 

3 90 2,1 2,2 2,5 2,3 1,8 1,9 2,133 0,258 0,105 0,7 2,5 1,8 12,10 

4 120 2,3 2,0 2,3 2,1 1,6 1,6 1,983 0,319 0,130 0,7 2,3 1,6 16,09 

5 150 2,4 1,7 2,1 1,9 1,4 1,4 1,817 0,397 0,162 1,0 2,4 1,4 21,85 

6 180 2,2 1,8 2,2 2,0 1,5 1,5 1,867 0,320 0,131 0,7 2,2 1,5 17,14 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 2,333 1,950 2,400 2,200 1,717 1,783 2,064 - - - - - - 

σ 0,175 0,187 0,237 0,237 0,264 0,331 - 0,350 - - - - - 

mx 0,072 0,076 0,097 0,097 0,108 0,135 - - 0,058 - - - - 

R 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 - - - 1,3 - - - 

max 2,6 2,2 2,7 2,5 2,1 2,2 - - - - 2,7 - - 

min 2,1 1,7 2,1 1,9 1,4 1,4 - - - - - 1,4 - 

νσ, % 7,50 9,59 9,88 10,77 15,38 18,56 - - - - - - 16,96 
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Таблиця А.2.5.1 

Первинні дані концентрацій ефірів холестерину (Y5)  у жовчі щурів контрольної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 3,2 2,9 1,9 2,7 3,1 1,8 2,600 0,607 0,248 1,4 3,2 1,8 23,35 

2 60 3,0 2,6 2,1 2,9 2,9 2,1 2,600 0,410 0,167 0,9 3,0 2,1 15,77 

3 90 2,7 2,8 2,0 3,0 2,8 2,2 2,583 0,392 0,160 1,0 3,0 2,0 15,18 

4 120 2,9 2,7 1,7 2,8 2,5 1,9 2,417 0,500 0,204 1,2 2,9 1,7 20,69 

 5 150 2,6 2,5 1,5 2,5 2,3 1,7 2,183 0,466 0,190 1,1 2,6 1,5 21,35 

6 180 2,4 2,3 1,4 2,6 2,4 1,5 2,100 0,514 0,210 1,2 2,6 1,4 24,48 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 2,800 2,633 1,767 2,750 2,667 1,867 2,414 - - - - - - 

σ 0,290 0,216 0,280 0,187 0,314 0,258 - 0,496 - - - - - 

mx 0,118 0,088 0,114 0,076 0,128 0,105 - - 0,083 - - - - 

R 0,8 0,6 0,7 0,5 0,8 0,7 - - - 1,8 - - - 

max 3,2 2,9 2,1 3,0 3,1 2,2 - - - - 3,2 - - 

min 2,4 2,3 1,4 2,5 2,3 1,5 - - - - - 1,4 - 

νσ, % 10,36 8,20 15,85 6,80 11,77 13,82 - - - - - - 20,55 
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Таблиця А.2.5.2 

Первинні дані концентрацій ефірів холестерину (Y5)  у жовчі щурів першої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 2,9 3,1 1,9 3,1 3,4 3,1 2,917 0,523 0,214 1,5 3,4 1,9 17,93 

2 60 3,1 3,0 2,1 2,9 3,1 2,9 2,850 0,378 0,154 1,0 3,1 2,1 13,26 

3 90 2,8 2,8 1,8 3,0 3,3 2,7 2,733 0,505 0,206 1,5 3,3 1,8 18,48 

4 120 2,6 2,9 1,6 2,8 3,2 2,5 2,600 0,548 0,224 1,6 3,2 1,6 21,08 

5 150 2,4 2,7 1,7 2,6 2,8 2,6 2,467 0,398 0,163 1,1 2,8 1,7 16,13 

6 180 2,5 2,6 1,5 2,5 2,6 2,4 2,350 0,423 0,173 1,1 2,6 1,5 18,00 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 2,717 2,850 1,767 2,817 3,067 2,700 2,653 - - - - - - 

σ 0,264 0,187 0,216 0,232 0,308 0,261 - 0,478 - - - - - 

mx 0,108 0,076 0,088 0,095 0,126 0,106 - - 0,080 - - - - 

R 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 - - - 1,9 - - - 

max 3,1 3,1 2,1 3,1 3,4 3,1 - - - - 3,4 - - 

min 2,4 2,6 1,5 2,5 2,6 2,4 - - - - - 1,5 - 

νσ, % 9,72 6,56 12,22 8,24 10,04 9,67 - - - - - - 18,02 
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Таблиця А.2.5.3 

Первинні дані концентрацій ефірів холестерину (Y5)  у жовчі щурів другої дослідної групи  

та результати первинної статистичної  їх обробки  

№ t, хв. 
Повторності (по щурам) Статистичні показники 

1 2 3 4 5 6 <x> σ mx R max min νσ, % 

1 30 3,1 2,7 3,4 2,8 2,3 2,9 2,867 0,372 0,152 1,1 3,4 2,3 12,98 

2 60 3,0 2,9 3,2 2,9 2,5 3,1 2,933 0,242 0,099 0,7 3,2 2,5 8,25 

3 90 3,2 3,1 3,5 3,2 2,8 3,4 3,200 0,245 0,100 0,7 3,5 2,8 7,66 

4 120 3,5 3,4 3,7 3,5 3,0 3,7 3,467 0,258 0,105 0,7 3,7 3,0 7,44 

5 150 3,4 3,3 3,5 3,4 2,9 3,3 3,300 0,210 0,086 0,6 3,5 2,9 6,36 

6 180 3,3 3,2 3,3 3,3 2,7 3,1 3,150 0,234 0,096 0,6 3,3 2,7 7,43 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 

п
о
к
аз

н
и

к
и

 

<x> 3,250 3,100 3,433 3,183 2,700 3,250 3,153 - - - - - - 

σ 0,187 0,261 0,175 0,279 0,261 0,281 - 0,322 - - - - - 

mx 0,076 0,106 0,072 0,114 0,106 0,115 - - 0,054 - - - - 

R 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 - - - 1,4 - - - 

max 3,5 3,4 3,7 3,5 3,0 3,7 - - - - 3,7 - - 

min 3,0 2,7 3,2 2,8 2,3 2,9 - - - - - 2,3 - 

νσ, % 5,75 8,42 5,10 8,76 9,67 8,65 - - - - - - 10,21 
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Додаток Б. Концентрація жовчних кислот у жовчі щурів за умов 

алоксаніндукованого діабету (третя серія дослідів: контрольна група щурів, не 

вражених діабетом, та дослідна група щурів з алоксаніндукованим діабетом)  

Таблиця Б.1  

Концентрація жовчних кислот у жовчі щурів  (мг %; M ± m; n = 6)   

Жовчні  

кислоти 

П
о
зн

. 
№  

проби 

Часові проміжки 

 відбору проб , хв. 

Контрольна  

група 

Дослідна  

група 

ТХК 
A1 

(Z2) 

1 0 - 30 161,37 ± 5,07 129,93 ± 2,96*** 

2 30 - 60 155,72 ± 5,16 131,24 ± 2,15** 

3 60 - 90 151,37 ± 3,83 132,96 ± 2,60** 

4 90 - 120 167,27 ± 5,48
+ 

140,09 ± 2,98** 

5 120 - 150 159,90 ± 5,19 143,51 ± 2,54* 

6 150 - 180 158,78 ± 5,23 148,29 ± 2,92 

ТХДХК+ 

ТДХК 

A2 

(Z3) 

1 0 - 30 98,12 ± 3,86 87,13 ± 1,78*
 

2 30 - 60 89,48 ± 3,84 90,87 ± 2,16 

3 60 - 90 83,62 ± 3,77 96,39 ± 3,19* 

4 90 - 120 103,02 ± 4,19
++ 

105,29 ± 5,27 

5 120 - 150 94,90 ± 3,62 112,20 ± 6,34*
 

6 150 - 180 93,82 ± 3,86 119,00 ± 6,26** 

ГХК 
A3 

(Z4) 

1 0 - 30 136,80 ± 2,38 107,94 ± 6,35** 

2 30 - 60 126,52 ± 2,80
+ 

109,71 ± 5,08* 

3 60 - 90 141,65 ± 2,16
++ 

112,44 ± 4,90*** 

4 90 - 120 121,57 ± 2,21
+++ 

114,73 ± 4,51 

5 120 - 150 132,70 ± 2,55
++ 

117,12 ± 3,85** 

6 150 - 180 132,02 ± 2,25 117,46 ± 4,10* 

ГХДХК+ 

ГДХК 

A4 

(Z5) 

1 0 - 30 29,90 ± 1,94 58,47 ± 2,06*** 

2 30 - 60 36,80 ± 1,83
+ 

59,73 ± 1,87*** 

3 60 - 90 34,58 ± 1,51 62,46 ± 1,99*** 

4 90 - 120 29,13 ± 2,03 61,13 ± 2,41*** 

5 120 - 150 34,82 ± 2,73 60,00 ± 2,49*** 

6 150 - 180 33,05 ± 1,92 57,56 ± 1,97*** 

ХК 
A5 

(Z7) 

1 0 - 30 16,33 ± 0,88 33,50 ± 1,93*** 

2 30 - 60 22,17 ± 0,99
++ 

34,21 ± 1,50*** 

3 60 - 90 24,08 ± 0,79 35,27 ± 1,80*** 

4 90 - 120 17,35 ± 0,78
+++ 

35,54 ± 1,22*** 

5 120 - 150 22,00 ± 0,89
++

 33,80 ± 1,45*** 

6 150 - 180 20,92 ± 0,88 32,46 ± 1,20*** 

ХДХК+ 

ДХК 

A6 

(Z8) 

1 0 - 30 7,35 ± 0,34 15,86 ± 0,95*** 

2 30 - 60 6,10 ± 0,25
+ 

16,40 ± 0,64*** 

3 60 - 90 8,13 ± 0,25
+++ 

16,44 ± 0,68*** 

4 90 - 120 6,13 ± 0,23
+++ 

16,56 ± 0,60*** 

5 120 - 150 7,32 ± 0,29
++ 

16,46 ± 1,03*** 

6 150 - 180 6,80 ± 0,33 15,71 ± 0,85*** 
Примітка. Різниця достовірна порівняно з попереднім значенням або з контролем на рівні:  

(
+
) або (*) - p < 0,05; (

++
) або (**) - p < 0,01; (

+++
) або (***) - p < 0,001 відповідно.  
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Додаток В. Концентрації жовчних кислот у жовчі щурів під впливом 

гліцину і таурину за умов цукрового діабету (четверта серія дослідів: 

контрольна група, І дослідна група щурів (алоксаніндукований діабет), ІІ 

дослідна група (алоксаніндукований діабет + гліцин), ІІІ дослідна група 

(алоксаніндукований діабет + таурин)) 

Таблиця В.2 

Первинні дані концентрацій жовчних кислот у жовчі щурів під впливом 

гліцину і таурину за умов цукрового діабету та результати первинної 

статистичної  їх обробки (концентрація, мг%;  M ± m; n = 6) 

№
 п

/п
 

Жовчні 

кислоти П
о

зн
. №  

про- 

би 

Час. пром. 

 відб. 

проб, хв. 

Досліджувані групи щурів 

Контроль 
І 

 дослідна 

ІІ 

дослідна 
ІІІ дослідна 

1 ТХК 
A1 

(Z2) 

1 0 - 30 161,37±5,07 129,93±2,96 83,98±1,94 200,97±5,96 

2 30 - 60 155,72±5,16 131,24±2,15 84,63±1,39 209,90±3,47 

3 60 - 90 151,37±3,83 132,96±2,60 89,82±2,02 214,93±4,54 

4 90 - 120 167,27±5,48 140,09±2,98 90,45±1,60 216,80±4,67 

5 120 - 150 159,90±5,19 143,51±2,54 95,40±2,78 214,10±4,12 

6 150 - 180 158,78±5,23 148,29±2,92 95,65±2,63 211,37±4,29 

2 
ТХДХК+ 

ТДХК 

A2 

(Z3) 

1 0 - 30 98,12±3,86 87,13±1,78 40,50±1,16 131,27±6,30 

2 30 - 60 89,48±3,84 90,87±2,16 42,73±0,86 135,23±5,86 

3 60 - 90 83,62±3,77 96,39±3,19 43,63±0,37 138,23±7,45 

4 90 - 120 103,02±4,19 105,29±5,27 46,80±0,68 142,70±6,44 

5 120 - 150 94,90±3,62 112,20±6,34 49,23±1,11 145,77±6,60 

6 150 - 180 93,82±3,86 119,00±6,26 46,30±0,91 145,80±7,34 

3 ГХК 
A3 

(Z4) 

1 0 - 30 136,80±2,38 107,94±6,35 38,23±1,63 135,20±3,39 

2 30 - 60 126,52±2,80 109,71±5,08 38,93±2,04 135,77±4,67 

3 60 - 90 141,65±2,16 112,44±4,90 40,73±1,77 139,80±3,82 

4 90 - 120 121,57±2,21 114,73±4,51 41,83±1,63 142,13±3,63 

5 120 - 150 132,70±2,55 117,00±3,85 41,83±1,67 146,87±5,12 

6 150 - 180 132,02±2,25 117,45±4,10 40,60±1,29 145,40±4,67 

4 
ГХДХК+ 

ГДХК 

A4 

(Z5) 

1 0 - 30 29,90±1,94 58,47±2,06 63,70±1,95 56,90±1,85 

2 30 - 60 36,80±1,83 59,73±1,87 65,95±2,24 58,40±1,96 

3 60 - 90 34,58±1,51 62,46±1,99 67,30±1,99 61,43±1,67 

4 90 - 120 29,13±2,03 61,13±2,41 69,75±2,57 61,50±2,24 

5 120 - 150 34,82±2,73 60,00±2,49 67,98±2,43 59,13±2,05 

6 150 - 180 33,05±1,92 57,56±1,97 64,58±2,66 56,60±2,34 

5 ХК 
A5 

(Z7) 

1 0 - 30 16,33±0,88 33,50±1,93 26,08±0,97 13,10±0,65 

2 30 - 60 22,17±0,99 34,21±1,50 28,10±1,15 14,17±0,60 

3 60 - 90 24,08±0,79 35,27±1,80 29,45±1,21 14,80±0,67 

4 90 - 120 17,35±0,78 35,54±1,22 30,30±0,74 12,83±0,60 

5 120 - 150 22,00±0,89 33,80±1,45 29,85±0,82 11,70±0,48 

6 150 - 180 20,92±0,88 32,46±1,20 28,65±0,90 10,33±0,54 

6 
ХДХК+ 

ДХК 

A6 

(Z8) 

1 0 - 30 7,35±0,34 15,86±0,95 7,35±0,28 6,67±0,22 

2 30 - 60 6,10±0,25 16,40±0,64 7,78±0,31 6,60±0,21 

3 60 - 90 8,13±0,25 16,44±0,68 7,78±0,11 7,07±0,23 

4 90 - 120 6,13±0,23 16,56±0,60 8,50±0,29 7,43±0,26 

5 120 - 150 7,32±0,29 16,46±1,03 9,30±0,45 7,23±0,10 

6 150 - 180 6,80±0,33 15,71±0,85 10,13±0,58 6,93±0,14 
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